
Drongen 2018-03-01 

 

 

 

Geachte jeugdlid 

Geachte ouders 

 

 

Het seizoen is alweer een heel stuk opgeschoten. We zullen na de trainingsarbeid van de 

voorbije maanden dan ook eens toetsen wat het opgeleverd heeft. Inderdaad deze maand 

beginnen we met de jeugdcompetitie. Het is de bedoeling dat op een tiental donderdagen 

iedereen 2 of 3 keer tegen iedereen speelt en diegene die in juni de beste verhouding 

gewonnen sets/gespeelde wedstrijden heeft, wordt gekroond tot jeugdkoning van 2017-2018. 

We stellen sportiviteit voorop. De verliezer van een wedstrijd moet de winnaar feliciteren, de 

winnaar moet zijn tegenstrever respecteren. Het uiteindelijke doel is dat iedereen beter speelt 

en bovendien is de verliezer van vandaag misschien wel de winnaar van morgen. Jeugdleden 

die bij een andere club competitie spelen of meespelen in de avondcompetitie komen niet in 

aanmerking voor de titel van jeugdkoning, maar mogen wel hun wedstrijden betwisten, met 

hun handicap van de volwassenen. 

 

Voor zij die wat intensievere training willen kan ik alvast een het tafeltennissportkamp van 

09-04 t.e.m. 11-04 (1e week paasvakantie) aanbevelen. Meer info op de website.  

 

Terzelfdertijd geven we u ook het spelschema voor de komende maanden (V = vrij spel, C = 

competitie, Z = zevenkamp, / = geen tafeltennis, T = Training) 

 

01/03: T 05/04: V 03/05: V 07/06: C  

02/03: V 06/04: V 04/05: V 08/06: / 

08/03: T 12/04: V 10/05: / 14/06: C  

09/03: / 13/04: / 11/05: / 15/06: / 

15/03: C 19/04: C 17/05: Z 21/06: C 

16/03: / 20/04: / 18/05: / 22/06 : /    

22/03: T 26/04: C 24/05: C 28/06: C 

23/03: / 27/04: / 25/05: / 29/06: / 

29/03: C   31/05: C  

30/03: /      

 

Ook in de zomervakantie kan je komen tafeltennissen. Er is telkens vrij spel op donderdag of 

een tornooike. In de Gentse feesten (19 juli) sluiten we de deuren.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.  Heb je nog vragen dan kan je altijd terecht 

bij Koen Deschepper (tel.09 281 26 42, voorzitter@ttcbaarle.be) of info@ttcbaarle. Zie ook 

www.ttcbaarle.be of onze facebookpagina voor up to date info.     

 

Vanwege het bestuur 
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