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Soms heb je geen keuze, maar vaak kun je kiezen! 
 

Beste jeugdleden, ouders, senioren en Oldstars, 
Soms heb je invloed op je leven en soms kan je ergens voor kiezen.  
Maar vaak gebeuren er zaken, waar je geen enkele invloed op hebt. Het 
corona-virus was daarvan een stevig voorbeeld. De laatste weken hebben 
diverse Oldstar-deelnemers last gehad van dit virus en ook Hetty en Koos 
moesten  een paar weken rustig aan doen. Gelukkig zonder te ernstige 
gevolgen.  
En dan nu de afschuwelijke ontwikkelingen in Oekraïne. Hopelijk komt er 
snel een vredesakkoord… zodat iedereen een zorgeloze zomer 2022 
tegemoet kan gaan.  Mijn vrouw en ik hebben gekozen voor een fiets bus 
naar Bourgondië om daar 4 weken in alle vrijheid wat rond te peddelen… 
een heerlijk vooruitzicht!  
 
Terug naar de zaal. Achter de tafel sta je geconcentreerd op de service van 
je tegenstander te wachten. Waar kiest hij /zij voor? Een kort balletje achter 
het net? Een effectbal strak achter op de tafel? 
  

 
   Roan wacht op de service… 
 
En wat doe ik dan? Ga ik flippen  of blok ik die snelle bal of toch maar 
meteen openen met een forehand spin? Keuzes, keuzes, keuzes…  
De jeugd en senioren, die op dit moment volop  competitie spelen komen 
deze situaties telkens weer tegen. Dus af en toe sterkte en vooral veel 
plezier met al die keuzes ….. 
          
Tom Heyne  
 
 

Zaal opening in de meivakantie 
 

De vereniging volgt voor de trainingen het ritme van de officiële 
schoolvakanties. Voor de meivakantie is dit de week van 1-7 mei. 
In deze week zijn er dus geen trainingen. 
Komende week, op dinsdag 26 en 28 april, is er wél training. 
 
De Oldstars spelen niet op Koningsdag 27 april, wel een week later weer. 
Het vrij spelen op de dinsdagavond gaat  altijd door. 
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Onze jeugd op dreef in Dedemsvaart 
Hetty meldde haar enthousiasme over een wedstrijd van het 3e team in 
Dedemsvaart onlangs. Niet alles gewonnen, maar onvervaard de 
tegenstanders (m/v) tegemoet treden met snel en stevig spel.  
Alle kwaliteiten opgedaan tijdens alle trainingsuren kwamen er uit. En 
terug in de auto was het volgens Hetty ook heel gezellig! 
 

            
    Paul Wolting          Roan Spaak 
 

            
    Ruben Schoo         Anne Roos 
 
De voorjaarscompetitie kent voor de meeste teams nog één speelronde. En 
voor een enkele nog twee. Met name bij de jeugd van Actief 1 en de 
senioren van Actief 5 is het spannend. Worden ze kampioen? 
Over deze en de andere teams meer na de laatste wedstrijden. 
 
 

Dat is de echte spirit! 
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen konden de Oldstars niet 

spelen in Groote Veen.  De sporthal was nml. stemlokaal. 

Oldstars-leden Lydia, Fenna, Marga en Corrie trainden op die dag echter 

gewoon door. Ze  bleven in de stad en speelden in het Studenthotel !  

Kijk, dat is de echte spirit!  
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Nieuw Logo 

De vereniging bestaat dit jaar 75 jaar, wat we in het najaar willen vieren. 
Het bestuur heeft besloten om een nieuw logo te laten ontwerpen. Jack 
Schoo, de vader van Ruben, heeft zijn ontwerptalent in de strijd gegooid  
en kwam met het volgende krachtige, moderne resultaat.  
 

                    
 
Jack vertelt: “Het nieuwe logo geeft een batje weer met een balletje erop. In 
de negatieve ruimte kun je een “juichende speler” zien. Het is natuurlijk een 
feest om voor Actief te spelen.  ;-)  
Ook heb ik mij laten inspireren door het bestaande logo. De pijl die de weg 
van het balletje aangeeft in het oude logo, is nu het handvat in dit ontwerp”.  
 
 

Sponsorwerving 
In het nieuwe beleidsplan 2021 – 2026 zijn duidelijke doelen vastgelegd. 
Kijkend naar de toekomst stellen we o.a. als doel om meer sponsoren 
binnen te halen.  
Onze voorzitter Willem Struik en bestuurslid Tom Heyne hebben een 
sponsorplan opgesteld en de afgelopen maand gingen er ruim 75 brieven 
uit naar bedrijven in Tynaarlo. Doel is om onze vereniging voor de 
toekomst meer financiële ruimte en zekerheid te geven, zodat we ook meer 
kunnen doen voor onze leden.  
Als onze sponsoractie genoeg opbrengt zijn er ook plannen voor nieuwe 
veldafscheidingen, nieuwe wedstrijdshirts, een betere en actuele website 
etc. Er moet nog veel werk verzet worden, maar we hopen dat we in het 
najaar bij ons 75-jarig bestaan ‘ons nieuwe gezicht’  kunnen laten zien! 
 
Kent u een bedrijf dat mogelijk interesse heeft om een actieve vereniging te 
sponsoren met een bloeiende jeugdafdeling, senioren en Oldstars 
tafeltennis? Of interesse in het sponsorplan? Laat het Tom Heyne even 
weten via tom@ttvactief.nl . 
 

 
 

Update website 
Achter de schermen wordt er dus hard gewerkt door het bestuur. Onze 
website www.ttvactief.nl is de afgelopen weken stap-voor-stap 
geactualiseerd en visueel aantrekkelijker gemaakt door Tom in 
samenwerking met Willem en Jarko.  
De laatste nieuwtjes en activiteiten van de vereniging kunt u hierop vinden, 
dus bekijk vanaf nu regelmatig onze website. En de website wordt nog 
beter, want Anton Snippen en Jack Schoo kijken over onze schouders mee 
en helpen met deskundige adviezen. 
 

   

mailto:tom@ttvactief.nl
http://www.ttvactief.nl/
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Dinsdag 17 mei: Algemene Leden Vergadering + ontmoeting  
leden en ouders   
Zoals elk jaar komt er weer een Algemene Leden Vergadering aan, waar  
de leden en ouders van de jeugd mee kunnen praten over de vereniging.  
 
We doen het dit jaar iets anders. We beginnen wel weer om 19 uur en 
hopen deze net als voorgaande jaren rond 20 uur af te ronden. Maar 
aansluitend is er ruimte voor een informele ontmoetingsavond!  
Tijd om nog iets fris of wat anders drinken, een praatje te maken, of om nog 
een balletje te slaan…  
 
Een mooie gelegenheid om de vele nieuwe gezichten te zien! Want naast 
een tiental nieuwe junioren en senioren hebben we ook bijna 30 nieuwe 
Oldstars-leden erbij! Dus u bent van harte welkom!  
 
De stukken voor de ALV en een uitnodiging voor deze avond volgen nog. 
 

   
 
 

Activiteiten op de kalender 
Voor de komende periode staan er nog meer activiteiten gepland.  
Koos en Hetty gaan weer aan de slag met hun Sportpret  activiteiten voor de 
schooljeugd.  De ALV en de clubkampioenschappen komen er aan en de 
Oldstars hebben onze jeugd uitgedaagd voor een Battle!  
 
Hieronder een vooruitblik. Zet een en ander alvast in uw agenda. 
  
Sportpret jeugd, kennismaking blok 5 Donderdag 12 mei  17.45 
Zondag training    Zondag 15 mei  10.30  
ALV + ontmoeting leden en ouders  Dinsdag 17 mei  19.00 
Clubkampioenschappen junioren  Zaterdag 21 mei  13.30 
Clubkampioenschappen senioren  Dinsdag 24 mei  19.30 
Zondag training    Zondag 12 juni             10.30 
Kind-ouder toernooi    Zaterdag  2 juli  13.30 
Oldstars ‘BATTLE!’ tegen de jeugd  Nog geen datum vastgesteld 
 

 


