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Zaterdag 19 november: 
Wat een tafeltennisfeest! Wat een fijne clubsfeer!

                   

Het Open Huis-idee van ons 75-jarig jubileum ‘Kom kijken en sla een balletje  
mee’ is volledig waargemaakt. Vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur was er een volle 
kantine  en een druk bezette zaal. De hele dag een soepel lopend, gevarieerd 
programma, dat goed in de smaak viel. Ontmoetingen tussen (oud) leden, 
vanaf de koffie+  en ontmoetingen tussen drie generaties, die zich met elkaar 
vermaakten. 
Een wethouder vol complimenten voor onze sportieve en sociale betekenis in 
Eelde en omgeving. De onthulling van onze nieuwe kleding en onze nieuwe 
vlag!

        
    Jolijn, Eva, Janita en Susan.     Pim, Lucca, Juna en Diny

Arthur, die als erelid eindelijk zijn 3-voudige onderscheiding ontving: 
Een speld en beeldje van ‘een jonge hond’ en een T-shirt met ‘Genoeg
geploeterd’!
In de kantine o.a. de hilarische uitslag van de verloting tijdens de prima
lunch. De heerlijke battle tussen de ‘kuikens’ en de ‘schildpadden’. 
Uitslag 53 – 48!

Oldstars  team ‘De Schildpadden’ verwelkomen het jongeren team ’De Kuikens’. 
Vlnr.: Gerda, Rein, Corrie, Lydia, Iefke, Sale, Diny, Piet, Rein, Eddy en Melle.
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In de kantine draaide een foto-presentatie vol oude en nieuwe beelden en 
filmpjes. Steeds leuk om naar te kijken of je er zelf ook op stond! 
De leerzame en humorvolle demonstratie van HJ Events, de demo tussen 
“onze” Ivo Wilschut en eredivisie speler Colin Rengers en daarna de vrije zaal 
vol tafeltennis speelactiviteiten. Tot het einde werd er gespeeld!

En overal alleen maar blije, vrolijke gezichten! Persoonlijk vond ik dat wel het 
fijnste om te zien. Dat we een ‘familie-vereniging’ zijn! In de artikelen in de 
pers (vooral ons eigen Dorpsklanken!) kwam dat ook goed naar voren. Dank 
aan  alle mensen, die meegeholpen hebben. 
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Film van jubileum op Youtube
Pim Heemstra was bereid om de jubileumdag op 19 november op film vast
te leggen. Dit deed hij anderhalf jaar terug ook al voor de kick off van de
Oldstars (google de woorden Oldstars tafeltennis Actief”).
Pim bedankt!

De jubileumfilm van 25 minuten is te vinden met de volgende link:
https://youtu.be/xOSC-kDRlYA 

Nieuwe shirts!
Op ons feest werd ons nieuwe shirt gepresenteerd door Eva, Jolijn, Susan en 
Janita! Goeie  kwaliteit en pasvorm voor iedereen en voorzien van eigen naam,
sponsor Ansing en ons nieuwe logo. Zie de foto voorin de nieuwsbrief.

De vereniging kan dankzij sponsoren een grote bijdrage geven in de aanschaf 
van het shirt. Hoeveel is nu nog niet exact duidelijk. 
Het shirt voor de competitie spelers wordt gratis (in de competitie moeten we 
met één tenue spelen, dus voor hen gaat het om een verplichte vervanging van
hun huidige tenue).
Recreanten en Oldstars kunnen het nieuwe shirt van normaal € 32,50 
vrijwillig aanschaffen met waarschijnlijk 50% korting.
Zodra bekend is dat de toegezegde  bedragen van de sponsoren binnen zijn 
krijgen jullie  bevestiging van deze korting via nieuwsbrief of mail. 

Deze weken ligt er een bestellijst op de club. Tevens zijn er tenues aanwezig. 
De planning is dat de shirts in  januari klaar zijn. 
De vereniging geeft alleen een bijdrage voor de shirts. De hippe hoodie’s of 
trainingspakken zijn voor eigen rekening.

Opbrengst Grote Club Actie
Half september begon de Grote Club Actie. Veel jeugdleden namen een
verkoopboekje mee en ook online had de vereniging weer een pagina.
De vereniging had  € 400 aan opbrengsten begroot, het is € 490 geworden!
Kortom, de actie was een succes. Alle kopers van de loten dan ook hartelijk
dank!

 Het doel, om tafeltennis aan een aantal groepen op de scholen te geven en
om in de Kerstvakantie (op 5 januari) weer de jaarlijkse Table Stars
activiteit te organiseren voor kinderen in Eelde-Paterswolde.

Bedankt ook de jeugd die met lotenboekjes in hun omgeving aan de slag is
gegaan. Speciaal voor de top 4 verkopers Evan, Jeroen, Sil en Susan.  

https://youtu.be/xOSC-kDRlYA
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SponsorKliks, steun de vereniging gratis
Het is weer bijna Sinterklaas. En later in december volgt Kerst. Een periode 
waarin veel mensen elkaar iets geven. 
Met SponsorKliks kun je een financiële bijdrage leveren aan jouw
vereniging, zonder dat dit je een cent extra kost. Hoe?

Bestel je online aankopen dan via de SponsorKliks pagina van Ttv Actief.
Zoek op de homepage www.sponsorkliks.com op de woorden:
“Tafeltennisvereniging Actief Eelde Paterswolde”.

Via de categorieën boven in het menu kun je bij 250 bekende webwinkels
terecht. Van hotels tot kleding, huishoudelijk, boeken of pizza… het is er.
De vereniging ontvangt –anoniem- een percentage van het aankoopbedrag in 
de clubkas. 

Tip: sla de SponsorKliks verenigingspagina op in je map “Favorieten”, om
deze in de toekomst bij online aankopen weer te gebruiken.

Zondagtraining 4 december vervalt
Op 4 december a.s. stond de volgende zondag training op het programma.
Op dezelfde dag staat de volgende ronde van de Nationale Jeugd
Meerkampen in Almere op het programma.

Meerdere jeugdleden van de vereniging zijn tot deze kwartfinale
doorgedrongen. Waar eerst alleen Hetty in de begeleiding mee zou gaan, is
nu besloten dat het beter is voor het verdelen van de coaching als ook Koos
meegaat.

Daarmee vervalt de zondag training van 4 december en schuift deze door.
Op 8 januari staat de volgende zondag training gepland, van 10.30-12.30.
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Najaar competitie zit er bijna op 
Voor diverse teams krijgt de competitie een spannende ontknoping. Er zijn 
kansen op het kampioenschap bij de jeugd , maar helaas ligt er ook 
degradatie op de loer voor de heren.

Een compliment is dus op zijn plaats. Ook voor Koos en Hetty, die iedereen 
speltechnisch blijven trainen en ons ‘tussen de oren’ blijven motiveren! 
Straks gaan we weer naar de voorjaars competitie van 2023. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen! En in ons nieuwe shirt! Veel plezier en succes allemaal!

                                            

             Sil, Tijn en Roan: tafeltennissers van onder tot boven!

Senioren Actief 3:  2e klasse met Simon, Gerard, Hetty, Roel en Arthur
Na de promotie hebben ze een pittig seizoen, met ook blessures van Roel en 
Arthur. Ze staan momenteel onderaan.
Jeugd Actief 1: 1e klasse met Matthijs, Janita, Jeroen en Alexander
Ze doen het geweldig, nadat ze vorig jaar al promoveerden. Het team staat nu 
samen met Assen aan kop.
Jeugd Actief 2: 3e klasse met Ruben, Floris en Paul
Het gaat prima. Ze staan op de tweede plaats op enige afstand van FTTC, 
maar wie weet!
Jeugd Actief 3: 3e klasse met Eva, Jolijn, Susan en Anne-Roos
Doen het goed. Ze staan in de middenmoot, maar hun spel wordt iedere week 
krachtiger.
Jeugd Actief 4: 4e klasse met Roan, Sil en Tijn
Ze eindigden keurig in de middenmoot. In de vervolg groep is GTTC een 
maatje te groot.
Jeugd Actief 5: Table Stars klasse met Michelle, Tamara, Femke en Evan
Na enkele mooie zeges staan ze prachtig op de 3e plaats!
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WK voetbal en tafeltennis: Louis Van Gaal en Bettine Vriesekoop 

Hieronder een artikel uit de krant, waarin Bettine Vriesekoop reageert op een 
‘beledigende’ uitspraak van Louis van Gaal over tafeltennis / pingpongen. 

Op de informatie-flyer van ttv Actief staat vermeld: ‘Tafeltennis: Van relaxed 
spelletje tot uitdagende sport’. Wat ons betreft kan het bij ttv Actief dus allebei
en heeft het zijn eigen waarde!


