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BESTE LEDEN,

TTC HOESELT NIEUWSBRIEF

In deze editie
Eetdag 2020
Provinciale kampioenschappen
Beker van de Voorzitter

Agenda
Kilometervergoeding

We hebben als bestuur ondertussen ongeveer iedereen gezien,

maar toch willen we jullie in de eerste nieuwsbrief van dit jaar

veel plezier en een goeie gezondheid wensen in 2020!

En het jaar is fantastisch begonnen want we hebben een

Vlaams kampioen!!

Rune Coussée werd vorig seizoen nog Vlaams 

en Belgisch kampioen bij de heren E.

En dit seizoen, op zondag 2 februari, werd hij 

Vlaams kampioen heren C.

 

Sterk Rune, proficiat!

Beginnerstornooi



Ieder jaar weer een topevenement, vooral dankzij de inzet van onze leden en sympathisanten!

Kom gerust langs en breng meteen je familie en je vriendenkring mee!

We hebben weer honderden kilo’s heerlijke ‘Goudmerk’ mosselen gereserveerd die nu nog in de beste

omstandigheden groeien in zee, en speciaal voor ons nét op tijd uit het water gehaald worden om ze súpervers

te kunnen serveren op onze mosseldag.

En als jij toch niet zo gek bent op mosselen, dan hebben we nog wel enkele andere heerlijke gerechten.

 

Openingsuren:
van 11u00 tot 14u00 en van 17u00 tot 20u00

Inschrijven: ten laatste op maandag 24 februari.

 

Alle leden krijgen formuliertjes mee naar huis, maar je kan ook terecht bij onze bestuursleden.

 

Helpers gevraagd!
De opbrengst van deze eetdag is heel belangrijk voor de club. We doen elk jaar investeringen om ons lokaal

(nog) te verbeteren.

Wil jij bijdragen aan het succes van deze dag? Een paar uurtjes helpen in de zaal, achter de toog of in de

keuken? Word jij één van onze 70 medewerkers?

Je kan ons een mail sturen (info@ttchoeselt.be) met daarin je voorkeur voor de middag- of avondploeg.

Je mag natuurlijk ook de hele dag helpen!

Of spreek onze bestuursleden aan, zij geven je graag alle informatie.

 

Alvast bedankt!

EETDAG 2020

Menu:
  

Mosselen met frieten of brood  € 19

Halve kip met slaatje en frieten  € 13

Videe met slaatje en frieten  € 13

    

Kindermenu:
 

¼ kip met frieten  € 7

Balletjes in tomatensaus met frieten  € 7

Hamburgers (2) met frieten  € 7

     

Sauzen:  appelmoes, mayonaise,  ketchup

- Zondag 1 maart - GC Ter Kommen



PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdag 4 en zondag 5 januari 2020 - Lanaken

Dames NG 

Goud: Jill Dekens

Meisjes miniemen. 

Goud: Gitte Gregoor

Heren B

Goud: Davy Vanvinckenroye

Nore Colla en Jill Dekens: dubbel meisjes preminiemen

Gitte Gregoor & Fien Joachims: dubbel meisjes miniemen

Laura Colla & Maria Kovtoun: dubbel meisje cadetten

Keano Dekens en Dieter Devue: dubbel jongens Cadetten

 

Alweer een goeie editie voor onze club in de nieuwe sporthal 

van Lanaken.

We wonnen 18 gouden medailles en dat is het meeste van alle

Limburgse clubs!

 

 

 

Onze Provinciale kampioenen:

Rune Coussée en Matthias Vanvinckenroye: dubbel jongens Juniors

Wouter Devue en Sander Grosemans: dubbel jongens -21

Nore Colla: meisjes preminiemen

Gitte Gregoor: meisjes miniemen

Rune Coussée: jongens cadetten

Matthias Vanvinckenroye: jongens juniors

Wouter Devue: jongens -21

Nore Colla en Jamie Eling: dubbel gemengd preminiemen

Gitte Gregoor en Senne Kiekepoos: dubbel gemengd miniemen

Matthias Vanvinckenroye & Britt Buekers: dubbel gemengd juniors

 

Lauren Colla en Lien Kempeneers: dubbel Dames D

Jill Dekens: Dames NG

Davy Vanvinckenroye: Heren B

Davy Vanvinckenroye en Rebecca Gerrits: dubbel gemengd B

 

Proficiat!!



BEKER VAN DE VOORZITTER
Zaterdag 28 december 2019

In ons unieke jaarlijkse tornooi

spelen we in twee reeksen. De

eerste wordt gespeeld tussen NG en

E spelers en de tweede wordt

betwist door de D, C en B spelers.

Iedereen krijgt op voorhand

handicappunten waarmee elke set

begint, en we spelen naar twee

winnende sets van 21 punten.

Iedereen kan tegen iedereen

winnen!

Vorig jaar won Peter Devue de

reeks NG/E. En dit jaar was het de

beurt aan zijn zonen.

 

 Wouter won de reeks D/C/B en

Dieter was de beste in de NG/E

reeks.

 

We verkiezen ook elke keer een

'Belofte van het jaar' en die eer was

deze keer terecht voor Nore Colla.

Van harte proficiat !!

Bilzersteenweg 45B bus 1
3730 Hoeselt  089/51.12.81



Wij vinden het als bestuur belangrijk dat onze leden zoveel mogelijk wedstrijden spelen en daarom

zijn alle Hoeseltse tornooien (Jeugd en C-tornooi, Beker van de Voorzitter, Clubkampioenschappen)

gratis voor onze spelers. Limburgse tornooien (Top 8, Provinciale kampioenschappen, PRC

Vrijetijdstornooi) betalen we rechtstreeks aan de bond. Inschrijvingsgeld van Vlaamse en Belgische

officiële tornooien betalen we terug. 

Maar we willen nog verder gaan en betalen vanaf dit seizoen kilometervergoeding voor Vlaamse en

Belgische organisaties. Hieronder vallen het Vlaamse en Nationale 

Jeugdcriterium, en Vlaamse en Belgische Kampioenschappen zowel voor jeugd als 

klassementen.

We rekenen er wel op dat er maximaal gecarpoold wordt voor deze organisaties.

Om deze vergoeding aan te vragen, stuur een mail naar onze secretaris Jan 

Bal (jan.bal@telenet.be)

KILOMETERVERGOEDING

We hopen op veel deelnemers en wensen hen alvast veel succes!!

AGENDA
Vrijdag 7 februari: PRC Dubbeltornooi (vrijetijdsspelers) in ons lokaal 

Zondag 16 februari: Jeugdtornooi 'Menno Bollen' in Herckenrode

Zondag 23 februari: Prov. Jeugdcriterium fase 3 in Hoeselt en Sint-Truiden

Zondag 1 maart: mosseleneetdag!!
Helpers welkom!

Alle info bij onze bestuursleden.

www.ttchoeselt.be

BEGINNERSTORNOOI
Ons jeugdbestuur organiseert op zondag 16 februari in ons lokaal een tornooi voor onze

jeugdspelers die nog geen wedstrijden hebben gespeeld.

Zo kunnen zij ervaring opdoen zonder de druk van competitie.

 

We beginnen er aan om 9u30 en het einde is voorzien om 12 uur.

 

Er worden flyers uitgedeeld tijdens de training en je kan aan Willy je deelname bevestigen.

 

Veel plezier!!


