NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
SINTERKLAASTOERNOOI JUNIOREN
Op dinsdag 3 december hebben we de training voor de junioren iets anders
gedaan dan gebruikelijk, dit in verband met de aanstaande Sinterklaasviering.
Lees hierover meer in het verslag op:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/12/Sinterklaastoernooi2019-junioren.pdf

ZAALSLUITING IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN
Wij gaan allemaal genieten van een korte ‘break’ in verband met de feestdagen
en daarom zal onze zaal zijn gesloten van zaterdag 21 december 2019 tot en
met zondag 5 januari 2920.
Echter: voor de echte liefhebbers heeft Jan de Koning de zaal gehuurd op
vrijdag 27 december van 20:00 tot 23:00 uur zodat de die hards de
Kerstcalorieën er weer af kunnen slaan. Hiervoor wordt wel een eigen bijdrage
gevraagd naar rato van het aantal deelnemers. Laat Jan dus even weten of je
van de partij zult zijn.

GOED GEBOERD IN DE NAJAARSCOMPETITIE
Onze wedstrijdspelers hebben het in de afgelopen najaarscompetitie erg goed
gedaan! Kijk maar eens even mee:
Regulier 1 werd kampioen in de 3e klasse.
Regulier 2 handhaafde zich in de 4e klasse
Regulier 3 eindigde op de 5e plaats in de 4e klasse maar komt hopelijk toch weer
uit in de 4e klasse van de voorjaarscompetitie
Duo 1 werd overtuigend kampioen in de 3e klasse
Duo 2 eindigde op een keurige 3e plaats in de 3e klasse
Duo 3 werd afgetekend kampioen in de 3e klasse
Duo 4 was helaas minder fortuinlijk en degradeert uit de 4e klasse
Duo 5 is jammer genoeg hetzelfde lot beschoren als duo 4 maar we weten zeker
dat beide duo’s zich terug gaan vechten.

Bovendien is nog vermeldenswaard dat we de voorjaarscompetitie met opnieuw
een nieuw duo team in gaan.
Onze junioren hebben het ook goed gedaan zoor zich op een keurige 4 e plaats
te handhaven in een erg sterke poule van de 4 e klasse jeugd.

TENSLOTTE
Na een op zijn zachtst gezegd bewogen jubileumjaar staan we op het punt om
2019 uit te luiden met de Kerstdagen en 2020 te starten. Wij wensen al onze
leden, hun families en allen die hen dierbaar zijn vredige Kerstdagen en een
voorspoedig, gezond en sportief Nieuw Jaar.
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