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Nieuwe clubkampioenen 
Op 21 mei waren er de clubkampioenschappen voor de jeugd. Er werd op 2 
niveaus gespeeld: competitiespelers en beginners. De bankjes in de sporthal 
waren daarbij gezellig gevuld met ouders en leden. 
Het leverde door de middag spannende partijen op, waarbij het er soms 
fanatiek maar altijd sportief aan toeging. 
Jeroen van Aalst bleef het hele toernooi ongeslagen. Alleen Eva Bonder wist 
bij hem een extra beslissende set af te dwingen. Daar achter was het 
spannend met 4 spelers die tot de laatste ronde bij elkaar in de buurt 
bleven. Uiteindelijk wist Ruben Schoo een mooie 2e plaats te behalen, met 
Janita Weering als goede 3e. 
Bij de beginners ging Evan Kannegieter er met de aanmoedigingsprijs 
vandoor. 
 

 
 
De senioren kwamen op 24 mei in actie.  Op verzoek van de leden ook op 
twee niveaus. In de poule met recreanten moesten bijna alle partijen in extra 
sets beslist worden. Kortom, het was uiterst spannend! Good-old Pim 
Heemstra nam uiteindelijk de beker mee naar huis. Voorzitter Willem Struik 
werd tweede en tot zijn eigen verbazing ging Frank Lambert er met de derde 
prijs vandoor. Hij had dan ook enkele jaren in Amerika getraind. 
 
In de finale poule bij de competitiespelers werd Arthur van Dorst voor het eerst 
sinds 2015 weer  clubkampioen. Met zijn aanvallende spel dik verdiend en zo   
ongeveer de 25e titel in zijn carrière! 
Hetty Klok en Jeroen van Aalst eindigden als 2e en 3e.  Voor Hetty de bekroning 
op een sterk toernooi met felle rally’s. Ook Jeroen was blij, want als junior uit 
jeugd 1 kon hij tevreden terugkijken. Een bijzondere vermelding verdient ook 
Matthijs Bouma. Ook uit jeugd 1 wist hij beslag te leggen op de 4e plaats. 
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Laatste training op donderdag, dinsdag draait door 
Volgende week 2 juni is de laatste training op donderdag. Zoals elk jaar 
neemt eind mei de opkomst op de training met het de komst van het mooie 
weer af. Ook is de competitie dan al enkele weken afgelopen. 
 
Op dinsdag gaan de trainingen voor de jeugd gewoon door! Van 17.30 – 
18.30 en 18.30-19.30 kan iedereen komen. 

 

 
 

Volgende zondag-training 
Op zondag 12 juni is de laatste zondag-training. En wel van 10.30 – 12.30 
uur. 
In de reeks van dit seizoen zijn er 3 trainingen vervallen, Twee door de 
lockdown in december / januari en één in mei door blessure van de trainer. 
Deze trainingen worden na de grote vakantie ingehaald. De data volgen. 
 

Van de Algemene Leden Vergadering 
Op 17 mei hield de vereniging haar jaarlijkse ALV. Een 15 leden en ouders 
kwamen hier in Groote Veen op af. 
De notulen van 2021, een wijziging van het huishoudelijk reglement (we 
hebben een nieuwe leden categorie toegevoegd, de Oldstars), het 
jaarverslag van de secretaris, het jaarverslag 2021 van de penningmeester 
alsmede de begroting voor 2022 werden allen vastgesteld.  
Met dit laatste zijn ook de nieuwe contributies vanaf 1 september  
vastgesteld. Deze stijgen zoals in de stukken rondgestuurd met 2,7%, net 
als de zaalhuur. Een stijging die met de actuele hoge inflatie beperkt is. 
Na afloop konden de aanwezigen een drankje drinken in de kantine en nog 
een balletje slaan. 
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75 jarig bestaan! 
De vereniging bestaat inclusief haar voorganger DIK’47 dit jaar 75 jaar. 
Daar willen we rond november wat aan doen.  
 
Wie vindt het leuk om mee te denken en dit lustrum mee vorm te geven?  
Er is een behoorlijk budget voor via de sponsorwerving waar Tom, Arthur, 
Willem, Frank en Gerard mee bezig zijn. 
 
Heb je interesse, meldt dit dan bij Willem Struik voorzitter@ttvactief.nl . 

 
 
Steun de vereniging via Sponsorkliks 
Bestelt je wel eens iets online? Met de vakantie in aantocht een reis boeken? 
Steun dan ttv Actief zonder dat het je wat kost! 
Het concept is heel simpel. Bestel via de SponsorKliks-pagina van Ttv Actief 
bij alle bekende webwinkels waar je normaliter ook al koopt. Van alle 
aankopen gaat een commissie naar onze vereniging. U betaalt zelf niets 
extra! 
 
Klik voor je bestelling op onderstaande link en kies de webshop waar je wat 
wilt bestellen. Tip: zet de link voor een andere keer in je map “Favorieten”. 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9512&cn=nl&ln
=nl 

 
De vereniging ziet alleen de commissie, niet van wie of waarvoor. Bij 
behoefte kun je zelf de boeking van de commissie ten gunste van de 
vereniging volgen.  
 
 

Agenda komende weken 
Zondag 12 juni Zondag-training  10.30 - 12.30 
Zaterdag 2 juli Kind-ouder toernooi  13.30 - 16.30 
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