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Beste speler, beste ouder,  benieuwd naar de laatste nieuwtjes uit de club? Neem dan alvast de-

ze nieuwsbrief door en je bent opnieuw op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club! 

Agenda 
 

03/01 Prov. Jeugdkampioenschappen 

21/01 afrekenen kaarten eetfestijn 

14-15/02 Eetfestijn 

April ‘15 Quiz TTC Galmaarden 

April ‘15 clubkampioenschap jeugd 

Jeugdcompetitie 
 

De heenronde van de provinciale interclub is ondertussen halfweg.  

Zoals reeds vermeld zijn we dit seizoen gestart met twee jeugd-

ploegen waarin enkele spelers voor het eerst aantreden in de inter-

club.  

Als we een tussenbalans opmaken kunnen we stellen dat de jeugd-

spelers die reeds voor het tweede of derde jaar in competitie aan-

treden stilaan overwicht beginnen te krijgen in de huidige reeks en 

zelfs kunnen meestrijden voor een top3 plaats.  

Maar ook de beginnende jeugdspelers tonen zich geduchte tegen-

standers die niet moeten onderdoen voor de rest. De toekomst is 

dus verzekerd! 

Voor een volledige rangschikking kunnen jullie terecht op onze web-

site onder de rubriek ‘competitie’. 

Ps. Op zaterdag 15 november zullen beide jeugdploegen het tegen 

elkaar opnemen. Iedereen op post dus om te supporteren vanaf  

10u45! 

Koekenverkoop 
 

Het is ondertussen een traditie geworden, de jaarlijkse koekenver-

koop ten voordele van onze jeugdwerking.  

Ook dit jaar mogen we van een succes spreken met een verkoop van 

meer dan 330 stuks!  

Als jeugdcomité willen we jullie hiervoor dan ook oprecht bedanken. 

Alvast een overzicht van enkele investeringen die we hiermee be-

kostigen: 

* aankoop algemeen training – en sportmateriaal voor de jongste  

  groep  

* aankoop van 5 extra starters-paletten 

* bijdrage trainersvergoedingen 

 

Bovendien zal in de week van 6 december de Sint ook bij 

ons langskomen met een nuttig geschenk. 

Eetfestijn 
Op zaterdag 14 en zondag 15  

februari staat ons jaarlijks eetfes-

tijn op de agenda.  

Op het menu staan de klassiekers 

ossetong, steak en vis.  

Eind november zal ieder jeugdlid 

kaarten meekrijgen om te verkopen, 

deze dienen dan 

in de week van 21 

januari te worden 

afgerekend bij 

de trainers. 

 

Breng zeker eens een bezoekje 

aan onze vernieuwde website!! 
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