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Beste speler, beste ouder,  eerst en vooral willen we jullie namens het jeugdcomité een vreugde-

vol en sportief 2015 wensen. Ondertussen is de eerste training van 2015 reeds achter de rug en zijn 

we er klaar voor om er opnieuw volop tegenaan te gaan! 

Agenda 
 

21/01 afrekenen kaarten eetfestijn 

14-15/02 Eetfestijn 

April ‘15 Quiz TTC Galmaarden 

02/05 clubkampioenschap jeugd 

 

Zomerkampen 2015 
 

Vanaf 12 januari kan er ingeschreven worden voor de 

zomerkampen georganiseerd door de VTTL in samen-

werking met Bloso.  

Je kan een overzicht van de kampen terugvinden op 

onze website www.ttcgalmaarden.be. Wees er snel bij want de in-

schrijvingen zijn beperkt! 

Bovendien kan je de helft van het inschrijvingsgeld (externaat) re-

cupereren via de club na het indienen van een bewijs van deelname. 

Voor meer info kan je ook terecht bij de jeugdspelers Jonas Van 

Slambrouck, Kenzo Klein of Nenad van Branteghem die vorig jaar 

reeds één of meerdere kampen gevolgd hebben. 

Clubkampioenschap jeugd  
 

Het jaarlijks clubkampioenschap voor jeugdspelers (-18) 

zal doorgaan op zaterdag 2 mei.  

Er zal gespeeld worden in 3 reeksen, namelijk recrean-

ten, jeugdcompetitiespelers en provinciale competitiespelers. Op 

die manier maakt iedereen kans op een podiumplaats! 

Zullen Torre Durant (recreanten) en Ruben Van Mello 

(competitiespelers) er in slagen om hun titel te verlengen of gaat 

de titel naar een outsider? Wees er zeker bij, we hopen om er net 

als vorig jaar een gezellig samenzijn met spelers en supporters van 

te maken, bovendien zijn er gratis pannenkoeken voor iedere aan-

wezige! Meer info volgt nog in de volgende nieuwsbrief. 

Wist je dat… 
 

je op elk moment kan instappen als 

competitiespeler? Heb je zin om dit 

seizoen nog één of meerdere keren 

de kleuren van onze club te verdedi-

gen in de jeugdreeks? Neem dan 

zeker contact op met je trainer, 

enkele dagen na het invullen van de 

formulieren ben je al speelgerech-

tigd. 

Kom je liever eerst eens kijken hoe 

het er aan toe gaat? Geen probleem, 

hier kan je de kalender terugvinden. 

http://ttcgalmaarden.be/nieuws/
http://ttcgalmaarden.be/wedstrijdoverzicht-jeugd-a-ploeg/

