
Beste jeugdspeler 

Beste ouder 

 

Net als vorig jaar, willen we dit jaar weer met een toffe groep jeugdspelers aanwezig zijn op 

Jeugdliga en Provinciaal Kampioenschap. 

De eerste datum komt al snel dichterbij. Op zondag 27/09/2020 trekken we voor een eerste 

keer als groep naar de Jeugdliga. 

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 27/09/2019 

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. 

We denken ook graag aan de ouders. Afhankelijk van de Corona-maatregelen die op het 

moment van de liga gelden, voorzien wat koffie en gebak voor een zondagse pingpong-

babbel. 

Normaal zijn we rond 17u30 terug aan de sporthal in Gullegem. Wie zin heeft, kan daarna 

samen een frietje eten als leuke afsluiter. Uiteraard nemen we ook hier de nodige Corona-

richtlijnen in acht. 

Als fijne herinnering voorzien we een foto van de deelnemende groep. 

Wij hopen alvast met een grote aantal spelers en supporters (als dit kan en mag) 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 8 november en 24 januari is er nog ’s Jeugdliga.  

Op 9 januari is er ook nog Provinciaal Kampioenschap. Kansen genoeg om mee te doen!  

Meer info volgt. 

 

Vriendelijke groeten, 

De Co-Liga’s 

P.S. Corona houdt ons nog eventjes in zijn grip. Indien er nog extra maatregelen genomen worden 

mbt deze liga, brengen we jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte 
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