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Laatste weken open 
De laatste (jeugd)trainingen zijn geweest. De vakantie nadert. De vereniging 
heeft de zaal nog op dinsdag 5 en 12 juli van 19.30 – 22.00 uur. Wie dan 
recreatief een balletje wil slaan kan dus nog komen. 
 
Oldstar leden met belangstelling? Zij werken met een strippensysteem, 
maar deze 2x komen voor in totaal 1 strip moet kunnen. 
Kortom, wie nog een balletje wil slaan… 
 

Blije koppies bij kind-ouder toernooi 
Zo’n 10 koppels deden mee aan de afsluiting van het seizoen bij de jeugd.  
Hetty had vooraf een programma’tje bedacht. Kinderen enkelspel tegen 
elkaar, ouders ook en dan samen dubbelen tegen andere ouders en 
kinderen. 
Van mooie ballen tot fraaie missers, het mocht allemaal. Daarbij coachten 
sommige kinderen hun ouders! Allemaal met een glimlach op het gezicht. 
 

 
Hugo legt zijn vader het dubbelspel uit… 

 
Na het tafeltennis schoof iedereen aan tafel in de kantine van de sporthal. 
Daar kwamen de pannenkoeken op tafel.  Ook kreeg iedereen iets te 
drinken. En toen was het… smikkelen maar! 
 

Oldstars geven begeleiding een attentie 
Margo Perreijn meldde zich bij Tom Heijne met een cadeautje van de 
Oldstars voor het team dat ze op woensdagochtend begeleid. Tom en 
Willem Struik namen het mooie gebaar van de Oldstars met plezier aan.  
Het was mooi weer, dus kon er in de tuin nog iets gedronken worden. 
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Groninger kampioenschappen 
Na twee jaar niet doorgaan, worden de Groninger kampioenschappen weer 
georganiseerd. En wel door onze buren ttv Vries. 
Het is in sporthal “De Kamp”, Oosterkampen 1, 9481 AK  Vries. 
 
Hoe ziet het programma eruit: 

 Veteranen Vrijdag 26 augustus  19.30 uur (finales 22.30) 
 Jeugd  Zaterdag 27 augustus 09.00 uur (finales 17.00) 
 Oldstars Zaterdag 27 augustus 09.00 uur (finales 14.00) 
 Senioren Zondag 28 augustus  09.00 uur (finales 17.00) 

De zaal is een uur van tevoren al open. 
 
De veteranen en Oldstars spelen alleen enkelspel. De jeugd en senioren 
spelen enkel- en dubbelspel. 
 
De kosten bedragen: 
Voor veteranen, Oldstars en jeugd  € 10,=. Voor de senioren  € 14,=. 
Inschrijving verplicht tot betaling. 
 
Opgave dient plaats te vinden voor 27 juli bij de vereniging. Dit kan voor 
alle leeftijdsgroepen via het mailadres junioren@ttvactief.nl. Simon Velis en 
Hetty Klok geven de deelnemers op. 
De vereniging betaalt dan eerst het inschrijfgeld. De deelnemers krijgen 
daarna een mail van de penningmeester met de kosten. 
 

 
 
Nog enkele vrijwilligers gevraagd bij GK 
Ttv Vries zal voor het GK gebruik maken van een deel van onze materialen. 
Tevens vragen ze of er enkele vrijwilligers willen helpen, bijvoorbeeld om 
een paar uur de voortgang in de tijd van de wedstrijden in de gaten te 
houden. Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij gk@nttbnoord.nl 

 
 
Start nieuwe seizoen 
Na de vakantie begint het nieuwe seizoen met vrijspelen op dinsdag 30 
augustus vanaf 19.30 uur. 
 
De Oldstars volgen op woensdag 31 augustus om 10 uur met hun activiteit. 
 
De eerste training begint weer op donderdag 1 september, met na het 
weekend op dinsdag 6 september de eerste training op dinsdag.  
Iedereen kan dan weer in zijn/haar groep komen. De tijden zijn 
ongewijzigd. 
 
Voor de start van het seizoen komt er nog een nieuwsbrief uit om de leden 
hier nog eens attent op te maken. 
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