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 Kaarting 
In het weekend van 10-11-12 november is er onze jaarlijkse kaarting in 

de jongensschool, Poststraat 20 te Gullegem. Op vrijdagavond starten we 
omstreeks 18u30, zaterdagavond om 18u, zondagmorgen om 9u30 en 
zondagavond om 17u. 
NIEUW => aperitiefmoment op zondagmorgen vanaf 9u30. 
Prijzen voor de kaarting: verschillende bieren van onze sponsor 
“Bux bier” 
Heel het weekend lang zijn er ook croque-monsieurs te verkrijgen! 

 
Ieder lid ontvangt een pakje met 20 kaarten. Eén kaart kost €1,30, 4 
kaarten kosten €5. Graag steun bij het verkopen van zoveel mogelijk 
kaarten. Je kaarten afrekenen kan vóór 9 november bij Chris Van 
Biervliet. Laten we proberen om het aantal van vorig jaar te overtreffen. 

 
Foto van de maand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de hoogtepunten van vorig jaar was de bekerwedstrijd tegen Le 
Logis. Meer dan 450 toeschouwers zagen onder meer hoe Florian Van Acker 
Jean-Michel Saive bekampte.  
 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
Na 4 speeldagen prijken zowel onze A-ploeg als B-ploeg nog 
helemaal bovenaan met het maximum van de punten! 
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Heeft u al een eigen log-in op onze website? Een eigen log-in biedt 
enkele voordelen. Zo kunt u onder meer je persoonlijke resultaten 

volgen. Dit kan gemakkelijk. Klik op inloggen en vervolgens op registreren.  
 
 

Dit seizoen starten we terug de Y-oud-support op. Mensen die willen 
helpen om de jeugdwerking verder uit te bouwen, kunnen terecht bij Gianni 
Decock, gianni-decock@hotmail.com  
 

Op dinsdagavond van 18u45-20u is er mogelijkheid voor de recreanten 
om een balletje te slaan. Heel wat mensen vonden reeds de weg, maar 

er zijn nog enkele tafels vrij!  
 

Let er aub op dat enkel water toegelaten is in de 
zaal tijdens zowel trainingen als 

competitiewedstrijden. Sportdranken (Aquarius…) zijn niet 
toegelaten, en pintjes al helemaal niet… 
 
 
 

Op zoek naar nieuw materiaal 

Wie aan nieuw materiaal toe is, kan bij onze vaste clubleverancier Bryan Van 
Wynsberge terecht. Een heel uitgebreid aanbod met een zeer snelle levering 
gegarandeerd! Hij helpt je graag bij de aankoop van je nieuwe palet of ander 
materiaal. Bryan kun je bereiken via touseyntje@hotmail.com of 
0474/101385.  
 

Wist je dat… 
 
We op zoek zijn naar foto’s, filmpjes… van clubevenementen? Als je 
beeldmateriaal zou hebben, stuur dit zeker door naar Johan Viaene via 
johanttc@telenet.be 
 
We volop bezig zijn ons tafeltennistafelpark te vernieuwen? Wie interesse 
heeft voor een degelijke 2e handstafel kan bij Bryan terecht.  
 

Kalender 
 

8 oktober 1
e
 fase mini-jeugdliga 

22 oktober Provinciaal criterium leeftijdsreeksen 
10-12 november Kaarting 

 
 



 


