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Beste speler, beste ouder,  ondertussen is het seizoen al goed opgeschoten en hebben we al 

meer dan de helft van de terugronde achter de rug. In deze nieuwsbrief blikken we al eens vooruit op 

wat nog op de agenda staat en geven we jullie een overzicht van de zomerstages.  

Agenda 
 

14/03 jeugd A vs. Jeugd B 

03/04 Finale beker O-VL 

08/04 Paashaas komt langs 

April ‘15 Quiz TTC Galmaarden 

02/05 clubkampioenschap jeugd 

Zomerstages 2015 
 

In de nieuwsbrief van januari hadden we het al over de BLOSO-

zomerkampen. Ondertussen ontvangen we ook van verschillende 

clubs uit de regio info over stages die zij in huis organiseren. Een 

overzicht is binnenkort terug te vinden op onze website onder de 

rubriek ‘jeugd’. We geven jullie alvast een beknopt overzicht: 
 

 zomerstage TTC Groot-Bijgaarden 13/07-17/07 

 zomerstage TTC Merelbeke 27/07 - 31/07 

 

Onze website wordt dagelijks geupdate, kom dus regelmatig eens 

een kijkje nemen voor nieuwe data en plaatsen. 

Jeugdcompetitie 
 

Met nog vijf speeldagen te gaan lijkt het ons een goed moment om 

eens een blik te werpen op de tussenstand in de jeugdreeksen.  

Onze A-ploeg staat momenteel op een verdienstelijke 8ste plaats 

met 27 punten, de B-ploeg doet het nog net iets beter met 31 pun-

ten waarmee ze de 6de plaats in de rangschikking bezetten. Een 

mooi resultaat als je weet dat meer dan de helft spelers zijn die 

nog maar aan hun tweede jaar tafeltennis bezig zijn. 

De laatste uitslagen en een recente tussenstand zijn wekelijks te 

raadplegen op onze website http://ttcgalmaarden.be. 

Ook individueel zien we wekelijks mooie prestaties waardoor ook 

enkele van onze jeugdspelers momenteel uitzicht hebben op een 

eerste E-klassement. 

Voor niet-competitiespelers die eens willen komen kijken hoe zo 

een wedstrijd er aan toe gaat is onze club aanstaande zaterdag 14 

maart de ‘place to be’. Dan nemen beide jeugdploegen het tegen el-

kaar op, supporters op post dus! 

Resultaat tombola eetfestijn 
 

Wie aanwezig was op ons eetfes-

tijn zal zeker en vast enkele en-

thousiaste jeugdspelers tegenge-

komen zijn met een tombolaver-

koop ten voordele van onze jeugd-

werking. Ook dit jaar was deze op-

nieuw een succes! 

Na het tellen van de balletjes kwa-

men volgende winnaar uit de bus: 
 

1ste prijs weekend: David Defrère 

2de prijs reisset: Luc Duquesne 

3de prijs hesp:  Joeri Tielemans 

 

Bedankt aan alle bezoekers van ons 

eetfestijn en in het bijzonder de 

jeugdspelers die een handje toege-

stoken hebben! 

http://ttcgalmaarden.be

