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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 4

vr 15 dec 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-D

In deze editie nieuws over:
• Clubkampioenschappen senioren
• Clubkampioenschappen jeugd
• Jeugdcompetitie
• Sponsorkliks

vr 22 dec 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-C

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

Clubkampioenschappen senioren (Dirk van Driel)
vr 5 jan 19:45
Clubkampioenschappen
Senioren-B
za 6 jan 10:00
Clubkampioenschappen
Jeugd
zo 7 jan 13:00
Clubkampioenschappen
Senioren-A
za 27 jan
Start competitie
zaterdagteams
ma 29 jan
Start competitie overige
teams

De clubkampioenschappen komen er weer aan! Net zoals
in voorgaande jaren zal er in vier klassen gespeeld
worden, verspreid over vier dagen. Bij de indeling is
gebruik gemaakt van de ELO-rating. Hierbij overlappen de
categorieën zodat iedereen zich kan inschrijven in één of
twee klassen.
Op het prikbord naast de kantine (tegenover het invaliden
toilet) is een overzicht waarop te vinden is wie in welke
klas(sen) kan inschrijven en een lijst waarbij je je kunt
inschrijven. Dit inschrijven kan ook per mail.

Wanneer
D klasse vr 15/12 19.45 uur. Inschrijving is gesloten.
C klasse vr 22/12 19.45 uur. Sluiting inschrijving 15/12
B klasse vr 5/1 19.45 uur. Sluiting inschrijving 29/12
A klasse zo 7/1 13.00 uur. Sluiting inschrijving 30/12

Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten
Clubkampioenschappen jeugd (Rijko Kramer)
Op zaterdag 6 januari worden de clubkampioenschappen
jeugd weer gehouden, en we gaan er weer een hele leuke
dag van maken!

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

China Fantasy

Ellen Broere kappers

Voor wie
Alle HTC seniorleden, RTO leden en jeugdleden die
competitie spelen bij de senioren. Zie ook de lijst in de
zaal. Inschrijving is gratis.

Voor vragen, opmerkingen of opgave per mail:
Dirk van Driel, dik.van.driel@gmail.com / 06-38065605

Kijk voor het laatste nieuws
altijd op:
www.htc-hoofddorp.nl

Amovatiebedrijf Aalsmeer

Het programma:
10:00 uur Clubkampioenschappen jeugd
• Junioren/kadetten (geboren tussen 1/1/2000 en
31/12/2004), of
• Pupillen/welpen (geboren op of na 1/1/2005)
13:00 uur
Patat eten
13:30 uur
Rond de tafel! Zoals iedereen het kent, maar ook in
nieuwe, verrassende vormen. Iedere ronde kan je punten
scoren, en aan het eind zijn er mooie prijzen.
Aan het toernooi zijn geen kosten verbonden, en we zijn
ongeveer om 16:00 uur klaar.

Norel Hallenbouw

Toko Sil

Zet dus snel je naam op het inschrijfformulier in de zaal,
en geef ook aan of je blijft eten en meedoet aan de grote
rond-de-tafel. Je kan je ook per mail opgeven via
rijkokramer@htc-hoofddorp.nl

Competitiewensen doorgeven (Monica Louman)
Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Heb je vragen of
opbouwende kritiek voor
het bestuur van HTC? Mail
dan de secretaris
(secretaris@htchoofddorp.nl)

Inmiddels zijn alle wedstrijden in de najaarscompetitie
gespeeld, en moeten we heel snel ook weer de teams
voor de voorjaarscompetitie 2018 indelen en aanmelden
bij de bond.
Alle competitiespelende jeugdleden: Wij gaan er natuurlijk
van uit dat iedereen in het nieuwe seizoen weer meedoet
met de competitie, maar mochten er mensen zijn die toch
besluiten af te haken, geef dit dan zo snel mogelijk aan bij
Monica Louman (ws-jeugd@htc-hoofddorp.nl) zodat we
weten waar we aan toe zijn voor het maken van de
teamindelingen. Doe dit uiterlijk woensdag 13 december.
Als we niets horen gaan we er van uit dat je gewoon
doorgaat en delen we je weer in bij een jeugdteam.

Sponsorkliks (Rijko Kramer)

Iets stuk? Onderhoud aan
de zaal bij Cor Kastelein
Tel 023 5633326

Plannen voor een nieuwe zorgverzekering? Ga dan naar
de HTC Sponsorklikspagina en kies voor de categorie
‘Leningen & Verzekeringen’. Hier kan je doorklikken naar
een vergelijkingssite als Independer. Van iedere nieuwe
zorgverzekering krijgt HTC een commissie, zonder dat het
jou iets kost.
Sponsorkliks werkt op dezelfde manier bij andere
internetbestellingen, bijvoorbeeld via Coolblue, Bol.com of
Mediamarkt.

Speelzaal:
HTC Tafeltenniscentrum
Lutulistraat 142
2131 TG Hoofddorp
Tel 023 5652790
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