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2022 en… op naar 2023
Het jaar 2022, waarin we als competitie speler en als recreant weer zonder
corona-onderbrekingen achter de tafel konden staan en waarin we ons 75-
jarig bestaan vierden, loopt ten einde. Het bestuur is weer bij elkaar
geweest nadat we het succes van ons 75-jarig jubileum  hebben kunnen
laten bezinken. Het nawerk (foto’s versturen, financiën, sponsoren
bedanken etc. etc.)  is inmiddels bijna afgerond.
Het bestuur van ttv Actief wenst alle leden fijne feestdagen toe en een
plezierig, sportief en gezond 2023!

Junioren 1 kampioen 1e klasse
Jeroen, Matthijs, Janita en Alexander hebben het gered. De strijd met Assen
werd in hun voordeel beslist. Kampioen! Een foto is nog niet beschikbaar,
maar volgt.
In de laatste wedstrijd werd Argus 1 met 10 – 0 verslagen, terwijl Assen
drie punten verspeelde bij Vinkhuizen. Het team promoveert daarmee in
principe naar het Landelijk C.

Na het halen van de titel werd met alle betrokkenen (spelers, trainers,
ouders) onderzocht of dit haalbaar is. Er zal meer getraind moeten worden,
want het niveau ligt veel hoger. De reistijden zijn langer. Alexander en
Matthijs willen ook hun voetbalactiviteiten niet los laten.

Inmiddels is duidelijk dat de zoektocht naar versterking en voldoende
spelers die kunnen, niet gelukt is. Er zijn 3 teams in het Noorden op dit
niveau, de spelers van Assen achten zich nog niet rijp voor dit niveau en
wonen deels elders. Het Groninger team bleef liever bij elkaar.
In het voorjaar zal het team nu opnieuw voor de prijzen gaan in de 1e klasse
in de Noordelijke 3 provincies.

Verenigingsshirt, alleen dit jaar nog met korting!
Tijdens het jubileumfeest is de nieuwe kleding getoond. Zoals in de vorige
nieuwsbrief vermeld kunnen leden kleding bestellen, voorzien van eigen
naam, het nieuwe logo van onze vereniging en van sponsor Pop Ansing.
Leden die competitie spelen ontvangen dit shirt gratis (als vervanging voor
het huidige shirt dat ze zelf gekocht hebben). De overige leden krijgen 50%
korting en betalen maar € 17,50.
Behalve dit shirt kan er ook een hoodie (€ 35) en een trainingspak (€ 75)
besteld worden, eveneens voorzien van eigen naam etc.
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Eind december bestelt de vereniging alle kleding, zodat we bij de start van
de competitie allemaal ‘in het nieuw’ kunnen verschijnen! Vervolgens
ontvangt u eventueel een rekening.

Bestel dus nog deze maand als je dit nog niet gedaan hebt. Als je van plan
bent om volgend seizoen competitie te gaan spelen, overweeg dan ook om
nu een shirt met korting te bestellen.
Vul het formulier in dat in de zaal aanwezig is. Er zijn daar ook shirts om te
passen. Lukt het niet meer om te komen passen dan kan je je shirt bestellen
(vermeld je maat) via een mail aan tom@ttvactief.nl

Zaalopening in de Kerstvakantie
Komende week zijn we t/m donderdag 21 december open, zoals normaal.
In de week tussen Kerst en Oud- en nieuw is er geen tafeltennis.

De start in het nieuwe jaar is als volgt:
Op dinsdag 3 januari kunnen de senioren vanaf 19.30 weer vrij spelen.
Er is dan nog geen jeugdtraining.
Op woensdag 4 januari gaan de Oldstars weer van start.
Op donderdag 5 januari is er ’s avonds geen tafeltennis. De trainingen
volgen de schoolvakanties.
De eerste trainingen zijn er weer op dinsdag 10 en donderdag 12 januari.

Wel is er op 5 januari overdag voor de jeugd van Eelde-Paterswolde het
Kinder Tafeltennis Feest “Table Stars”. Meer daarover in het volgende
stukje.

Kinder Tafeltennis Feest in de Kerstvakantie
Ttv Actief organiseert weer haar jaarlijkse Kinder tafeltennisfeest “Table 
Stars”. De gezellige sport- en spel-ochtend in de Kerstvakantie. 
Door Corona kon het twee jaar niet doorgaan, maar we zetten deze 
activiteit met plezier voort. 

Met oefeningen zoals de bal in een paraplu mikken, balanceren en spelen 
tegen de robot! Daarna kunnen de kinderen met elkaar spelen. Het 
spannende spel “rondje om de tafel” komt ook langs. 
Iedereen kan meedoen!

mailto:tom@ttvactief.nl
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Voor wie?  Groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Eelde, Paterswolde en
        Eelderwolde

Wanneer? Op donderdag 5 januari, van 10.00 – 12.30 uur. 
Waar?        Sporthal Groote Veen in Eelde

De deelnemers hoeven alleen maar hun gymkleren en gymschoenen mee te 
nemen. De vereniging zorgt voor batjes en balletjes. En voor iets te drinken.
Wil iemand een vriend of vriendin meenemen, alleen maar leuk. Met 
trainster Hetty Klok en haar team wordt het weer een gezellige speldag.

De deelname is gratis. Wel graag vooraf opgeven. Dit kan per e-mail via 
activiteiten@ttvactief.nl , o.v.v. “naam, telefoonnummer en groep”

Zondagtraining 8 januari
De volgende zondag training is op 8 januari, van 10.30 – 12.30 uur. 
We combineren dit met een nieuwjaarmoment na afloop in de kantine.
Dat maakt dat we de training niet meetellen in de reeks van degenen die 
zich opgegeven hebben.
Reguliere leden (jeugd en volwassenen) met belangstelling om mee te doen, 
kom een balletje meeslaan en train mee!

Nieuwjaars”fris”borrel 8 januari
In gymzaal De Kooi hielden we de eerste dinsdagavond in het nieuwe jaar 
ons nieuwjaarmoment. Na twee jaar Corona kan het weer. 
In de sporthal werkt het met de catering net even iets anders dan wanneer 
je het zelf verzorgt. Verder hebben we nu de Oldstars, die wellicht liever 
overdag op pad gaan.

De vereniging houdt nu op zondag 8 januari rond 12.15 – 12.30 een korte 
nieuwjaars”fris”borrel, waarbij we met elkaar kunnen toosten op het
nieuwe jaar.

mailto:activiteiten@ttvactief.nl
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Tafeltennis, ook goed voor je hoofd
Tafeltennis is een relaxed spelletje of een uitdagende sport. Lekker
bewegen en in balans blijven. Gezond voor iedereen van jong tot oud.

Dat wisten we al! Zeker sinds de start van Oldstars in oktober 2021 toen
Bettine Vriesekoop met een clinic deze 55+ activiteit opende. Ze liet daar
een film zien met hersenspecialist Erik Scherder over het gunstige effect
van tafeltennis op je hersenen. Afgelopen week verscheen er een artikel in
de krant over tafeltennis voor parkinsonpatiënten. Dat willen we iedereen
als bevestiging niet onthouden.

Lotenverkopers in het zonnetje
In de vorige nieuwsbrief noemden we al de succesvolle Grote Club Actie.
Van de organisatie kreeg de vereniging een medaille toegestuurd voor de 
topverkoper dit jaar, Evan Kannegieter.
Ook Susan Wagenaar en Jeroen van Aalst deden het goed. Tijd om ze in het 
zonnetje te zetten. Eh, Sil Prins ontbrak op de donderdagtraining, maar hij 
hoort ook in dit rijtje thuis!




