
Drongen 2018-09-27 
 
Beste jeugdlid, geachte ouder 
 
 
Bij de start van een nieuw speeljaar is het altijd interessant wat informatie te verkrijgen i.v.m. de belangrijkste 
regels, de planning, ... 
 
Ieder lid heeft een clubtruitje ontvangen. Van zodra men in het bezit is van een clubtruitje wordt verzocht om dit 
zoveel mogelijk te dragen op onze speelavonden. Bij ontmoetingen met andere clubs en tornooien is het dragen van 
een clubtruitje verplicht. Wij vragen sportieve kledij en alle schoenen die verschillen van sportschoenen zijn 
verboden. Heb je nog geen eigen tafeltennisbat dan kan je er voorlopig één gebruiken van de club. Op lange termijn 
is de aanschaf van een eigen bat echter onvermijdbaar. 
 
Wat het sportieve verloop betreft is het interessant om te weten dat er, tenzij anders aangekondigd, elke donderdag 
spelgelegenheid is tussen 19 en 20.30 uur. Tijdens deze eerste maanden zal er door deskundige trainers 
tafeltennisinitiatie gegeven worden. Uw zoon/dochter traint van 19.15 uur tot 20.15 uur. Vooraf en nadien is er nog 
een 15 minuten ruimte voor “vrij spel”. Mogen we vragen uw zoon/dochter ten laatste om 20.30 uur af te halen of 
naar huis te laten terugkeren. Wij vragen aan de jeugdleden een dosis motivatie en ernst mee te brengen op de 
trainingsavonden. Op vrijdag is er vrije spelgelegenheid van 20.00 tot 22.00 uur.  
 
Daarnaast zullen onze jeugdleden ook op de hoogte gehouden worden van tornooidata. Vooral voor zij die niet aan 
hun eerste tafeltennisjaar beginnen zijn tornooien een must om vooruitgang te boeken. Op voorhand je naam 
opgeven bij Simon of Koen is een noodzaak. Gelieve respect op te brengen voor het feit dat wij eventueel op uw 
bereidwillige medewerking een beroep doen voor het vervoer. Op zondag 4 november organiseert TTC Aalter een 
tornooi.  
 

Op zondag 23 december organiseren wij ons ledentornooi, waarop we elk lid verwachten. Jong en oud spelen 

dan een tornooi, waarbij de jeugd natuurlijk wel een voorgift krijgt. De club voorziet in een (gratis) ontbijt. 
 
Hier vindt u alvast de planning voor de eerste speelmaanden. (V = Vrij spel, T = Training, F = Familietornooi, L = 
Ledentornooi, O = ontmoeting met andere club, C = Competitie en / = geen tafeltennis op deze dag, K = Kerstevent 
met mogelijkheid tot schaatsen, B = Bowling, S = Spelletjesavond)  
 
04/10: T   01/11: V   06/12: T   03/01: B   01/02: V   
05/10: V   02/11: V   07/12: V   04/01: /   07/02: T 
11/10: T   08/11: T    13/12: T   10/01: T   08/02: V 
12/10: F   09/11: V   14/12: V   11/01: V   14/02: T 
18/10: T   15/11: V   20/12: V   17/01: V   15/02: V 
19/10: V   16/11: O    21/12: V   18/01: S   21/02: T 
25/10: T   22/11: T   23/12: L   24/01: T   22/02: O 
26/10: V   23/11: V   27/12: K   25/01: V   28/02: T     
     29/11: T   28/12: /   31/01: T 
     30/11: V                       
 
Alle andere activiteiten worden aangekondigd op de site www.ttcbaarle.be en in ons driemaandelijks clubblad (half 
oktober, half januari, half april, half juli). Het eerste exemplaar van dit speeljaar zal je alvast binnenkort ontvangen. 
Raadpleeg het alvast: de club van uw zoon/dochter, is ook een beetje de club van u. Alvast bedankt voor uw 
medewerking en begrip. Heb je nog vragen dan kan je altijd terecht bij Koen Deschepper (tel 0477 35 06 78, 
voorzitter@ttcbaarle.be) of een ander bestuurslid. 
                             
 
Vanwege het bestuur 

http://www.ttcbaarle.be/
mailto:voorzitter@ttcbaarle.be

