
De clubkampioenschappen van TC DEURNE

vinden dit jaar plaats van 9 tot 15 maart. Alle

jeugdleden doen hier automatisch aan mee. 

 Tijdens de trainingsuren in deze week worden

de voorrondes gespeeld (zie hieronder voor het

schema), onze trainer Joel begeleid dit. De

spelers die winnen mogen door naar de finale

zondag! Daar speel je, een halve finale of soms

meteen de finale! 

 

 Hou alvast zondagochtend 15 maart, de finale

zondag vrij in je agenda. Het kan dan zijn dat je

of de finale speelt of anders kun je misschien

gezellig komen kijken! 

V R A G E N ?  S T E L  Z E  A A N  J O E L !  

CLUBKAMPIOEN

9 TOT

15

MAART

TC DEURNE



Maandag 9 maart:

16:30 Tijdens de training voorrondes (rood1, de nummers 1  en 2 gaan door, 

oranje nr 1 gaat door) 

17:30 Tijdens de training voorrondes (geel1, nummers 1 en 2 gaan door)

 

Dinsdag 10 maart :

17:00 Tijdens de training voorrondes (geel2, nummers 1 en 2 gaan door) 
(NB. Spelers uit deze groep kunnen zich ook inschrijven voor de volwassentoernooi,  overleg dit even met dit trainer). 

18:00 Tijdens de training voorrondes (geel1, nummers 1 en 2 gaan door)

 

Woensdag 11 maart:

16:00 Tijdens de training voorrondes (groen 1, nummers 1 en 2 gaan door)

17:00 Tijdens de training voorrondes (groen 2, nummers 1 en 2 gaan door)

 

Donderdag 12 maart:

17:30 Tijdens de training voorrondes (oranje 1, nummers 1 en 2 gaan door, 

groen 3 nummer 1 gaat door)

 

Mag je door naar de finale? 

Je krijgt van Joel een briefje met uitnodiging voor de finale mee! 
 

Zondag 15 maart - Finale zondag

Zondag 15 maart - Finale zondag

10:30 Halve finale Geel 1 nr 2 van maandag tegen nr 1 van dinsdag

10:30 Halve finale Geel 1 nr 1 van maandag tegen nr 2 van dinsdag

10:30 Halve finale Groen nr 2 van groen 2 tegen nr 1 van groen 3

10:30 Halve finale Groen nr 1 van groen 2 tegen nr 1 van groen 1

10:30 Halve finale oranje nr 1 maandag tegen nr 2 van donderdag

11:30: Finale rood 

11:30: Finale oranje

11:30 Finale groen

11:30 Finale geel 1

11:30 Finale geel 2

Prijsuitreiking jeugd: na afloop laatste jeugdwedstrijd

 

 

 
 


