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N i e u w s b r i e f  z o m e r  2 0 1 6

Na een korte vakantie kunnen we opnieuw vanaf dinsdag 2 augustus
vanaf 20u terecht in onze zaal voor de eerste vrije trainingen. Ook op
donderdag  4 augustus, dinsdag 9 augustus en donderdag 11 augustus
kan er vrij getraind worden, iedere keer tussen 20u en 22u.

Even traditioneel is er bij het begin van een nieuw seizoen de
zomerstage. Van maandag 22 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus kan
je er in de voormiddag terecht voor een doorgedreven training als
voorbereiding voor het nieuwe seizoen onder leiding van ervaren
trainers. Tussen 9u en 12u wordt er in niveaugroepen stevig getraind
in onze vertrouwde zaal. Jouw klassement of je ervaring in competitie
is dus van geen belang, je motivatie des te meer! Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Deelnemen kost . Meer info en inschrijvingen bij
Adelien, adeliendaels@hotmail.com of 0473 58 77 31.

Op zaterdag 25 juni was er de PiKo-actie. We kunnen nog geen exact
aantal verkochte producten meedelen, maar wel is duidelijk dat we
spijtig genoeg niet direct in de buurt komen van onze doelstelling om
800 stuks te verkopen. Niettemin van harte bedankt aan alle personen
die meewerkten!

ond
bier en aquadruppel. Hiervoor kan je terecht bij
marnix.wostijn@telenet.be of frank.decaluwe@telenet.be

Het lidgeld blijft hetzelfde als vorig seizoen. Competitiespelers betalen
, een tweede competitielid van eenzelfde gezin .

Recreanten betalen , een tweede lid van eenzelfde gezin . Wij
dringen er op aan dit op tijd te vereffenen aub! Betalen kan met

4641 1226 1183.

Wijzigingen van de (geleide)trainingsmogelijkheden
Een aantal aanvangsuren wijzigen licht. Enkel op dinsdagavond is er
een grotere verandering. De training van de recreanten start zoals
gewoonlijk om 18u45 maar eindigt in principe om 20u. Als er
voldoende plaats is kan deze training uitlopen tot 20u30.
Nieuw is dat de spelers van de A ploeg t.e.m. de spelers van 3de

provinciale op dinsdag vanaf 20u een tweede trainingsmogelijkheid
krijgen.

Knalprestatie van de maand
Florian Van Acker won zowel de 1e als de
2e fase van het zomercriterium van
Oostende-Bredene. Proficiat!
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Foto van de maand

De broers Bogaert op
het criterium van
Bredene exact 10 jaar
geleden.

Tornooien
Om je optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen kan je
deelnemen aan enkele interessante tornooien:

5-6-7  augustus Gouden Palet Sportline Torhout
13-14 augustus   Sokah Antwerpen
19-23 augustus      TTC Oostende
27-28 augustus     TTC Wenduine
3-4 september september       TTC Ingelmunster

Voor meer info kan je terecht bij Bryan Van Wynsberge, 0474/101385
of touseyntje@hotmail.com

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 1 september (19u30) staat onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering op het programma. Je krijgt er alle info over het
nieuwe seizoen en je kan je vragen kwijt aan je trainer of een
bestuurslid. De infoboekjes worden uitgedeeld, nieuwe spelers worden
voorgesteld, er wordt een groepsfoto genomen, ook hopen we om de
nieuwe trainingspakken te
traktaat van de club missen?
We verwachten dat iedereen aanwezigheid zal zijn: B-speler of NG-

Start van het nieuwe competitieseizoen
uitzonderlijk vroeg namelijk

op zaterdag 10 september. Dit heeft ook als gevolg dat we dit jaar ons
niet kunnen organiseren.
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Wie bij het begin
van het seizoen
aan nieuw
materiaal toe is,
kan terecht in de
nieuwe zaak van
Bryan Van
Wynsberge.
Om jullie zo
goed mogelijk te
bedienen vraagt
Bryan om vooraf
een afspraak te

maken (0474/101385). Hij is zeker van dinsdag t.e.m. vrijdag tussen 14u
en 17u te bereiken. Dit is ook zo op zaterdag tussen 9u en 12u.

Kalender

Di 2 aug Eerste vrije training
Di 16 aug 1e recreantentraining
Do 18 aug Start 55+ werking
Ma 22 aug- vr 26 aug Zomerstage
Do 1 sep, 19u30 Algemene ledenvergadering
Za 10 sept 1ste competitiewedstrijd




