
Beste jeugdspeler 

Beste ouder 

 

Na een succesvolle 1e fase van de Jeugdliga met 13 van onze eigen deelnemers, hebben we onszelf, als club, 

tijdens de 2e fase overtroffen met maar liefst 23 speler! We mogen met veel trots zeggen dat we ook ditmaal 

bekroond werden tot club met het grootste aantal deelnemende leden.  

 

Een grote dankjewel voor alle spelers is zeker op zijn plaats! Hoe deze dag verlopen is kun je nalezen in 

bijgevoegd verslag. Eén ding is zeker: afwezigen hadden ongelijk. 

Op 19 januari 2020 staat de derde en laatste fase van de Jeugdliga op de planning. 

We trekken opnieuw in groep richting Roeselare 

Zin om mee te doen? 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 19/01/2020 

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) 

We voorzien opnieuw de nodige ondersteuning door trainers zoals Geert Vanhove. Samen met evt. andere 

trainers zal hij de spelers begeleiden tijdens het tornooi. 

Elke speler krijgt opnieuw een zakje gevuld met lekkers en een drankje. Voor de lunch zorgen de spelers 

uiteraard zelf.  

In de namiddag kunnen ouders opnieuw bijkletsen over de tafeltennisprestaties van hun kinderen in de 

cafetaria van Schiervelde. 

Normaal zijn we rond 17u00 terug aan de sporthal in Gullegem. 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 opnieuw met een groot aantal spelers en supporters aanwezig te zijn voor een derde memorabele 

fase van de Jeugdliga. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

De co-liga’s 

REMINDER 

• Provinciaal Kampioenschap, Schiervelde, Roeselare 

Zaterdag 04/01/2020 

• Zondag 05/01/2020 
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