
Beste jeugdspeler 

Beste ouder 

 

Zoals eerder aangekondigd, willen we dit jaar wat meer aanwezig zijn op Jeugdliga en  

Provinciaal Kampioenschap. 

De eerste datum komt al snel dichterbij. Op zondag 6/10/2019 willen we voor de eerste keer 

als groep naar de Jeugdliga trekken. 

Wie doet mee? 

Inschrijven kan bij Geert op vanhovegeert0@gmail.com of 0478 482952. 

 

Wil je als ouder wat spelers brengen of halen, dan mag je dat ook via deze weg doorgeven. 

Jeugdliga, Locatie: Schiervelde, Roeselare 

Zondag 6/10/2019 

Afspraak: 8u30 aan de Sporthal in Gullegem 

Start Jeugdliga: 10u  

(30 minuten vooraf in Roeselare aanwezig zijn) 

Kostprijs: 4 € per deelname (wordt op het einde van het sportjaar door de club doorgerekend) 

 

Geert Vanhove zal telkens aanwezig zijn (samen met evt. andere trainers) om de spelers te 

begeleiden tijdens het tornooi. 

Als ondersteuning, houdt het “oudercomité ‘de co-liga’s’ ” zich klaar. 

 

De snacks zijn voorzien, voor de lunch zorgen de 

spelers zelf. 

Natuurlijk vergeten we ook de ouders niet. We 

voorzien wat koffie en gebak voor een zondagse 

pingpong-babbel. 

Normaal zijn we rond 17u30 terug aan  

’t Gullegems Frietje. Wie zin heeft, kan daarna 

samen een frietje eten als leuke afsluiter.  

Als fijne herinnering voorzien we een foto van de 

deelnemende groep. 

Wij hopen alvast met een grote aantal spelers en 

supporters aanwezig te kunnen zijn om elkaar te 

steunen, en vooral ook, gewoon voor de fun. 

Kun je er deze keer niet bij zijn?  

Geen nood, op 17 november en 19 januari is er nog ’s Jeugdliga.  

Op 4 en 5 januari is er ook nog Provinciaal Kampioenschap. Kansen genoeg om mee te doen!  

Meer info volgt. 

 

Vriendelijke groeten, 

ERRATUM 
Er sloop een foutje in de data op 

vorige brief. 

De correcte data zijn:  

• Jeugdliga,  

Schiervelde, Roeselare 

Zondag  

6/10/2019,  

17/11/2019,  

19/1/2020 

• Provinciaal Kampioenschap, 

Schiervelde, Roeselare 

Zaterdag 04/01/2020,  

Zondag 05/01/2020 

mailto:vanhovegeert0@gmail.com

