N i e u w s b r i e f 12.01.2017
___________________________________________________
Onze club tenniste van oud naar nieuw met 7de Gastronomisch Tornooi

TCD vierde met een 7de gastronomisch tornooi op een sportieve manier de overgang van
oud naar nieuw. Er waren 11 dubbelreeksen: dubbel gemengd, dubbel heren en dubbel
dames en de finales werden betwist op zaterdag 7 januari 2017.
Meer dan 44 fijne restaurants uit de Zwinregio, van ster tot zilveren pollepel, sympathiseren
met dit tornooi en onze club. Het prijzenpakket bestaat uit restaurantvouchers, telkens
voor 2 personen, variërend van 75 € tot minimum 25 € per persoon. Een prijzenpot die
door de deelnemers enorm wordt op prijs gesteld.
Tornooileidster Christine Dewulf noteerde meer dan 200 deelnemers, waarvan het grootste
aantal uit onze club. De organisatie verliep zoals altijd vlekkeloos.
Heel wat wedstrijden werden beslist in
een super tie-break, dus de spanning
zat er in. Ook de vele toeschouwers
genoten van het spektakel, matchen die
soms echte thrillers werden! Ook de
jeugd was goed vertegenwoordigd.
Opmerkelijk was de deelname van de
13-jarige Ellen D’Hooge, een talent uit
TC Nobel uit Aalter, die met haar papa
Thierry de finale won in DG5.
Ook bijzondere prestaties van veel
TCD-leden die 9 finales wonnen.
Proficiat aan:
- Winnaars in DH3 Janssens Philippe en Patteet Robert
- Winnaars in DH4 Claeys Eric en Demunter Sven
- Winnaars in DH5 Thiel Franky en Callant Jan
- Winnaars in DD2 De Groote Hilde en Slabbinck Carmen
- Winnaars in DD3 De Groote Annick en De Groote Hilde

- Winnaars in DD4 Hillewaere Christiane en Persyn Christine
- Winnaars in DG2 Tack Sarah en Laton Preben
- Winnaars in DG3 Van Den Broucke Caroline en Denys Koen
- Winnaars in DG4 Vanbesien Katelijne en Laton Preben
Voorzitter Alain bedankte de milde sponsors en allen die meegewerkt hebben voor het
welslagen van dit tornooi. Hij nodigde ook iedereen uit voor de NIEUWJAARSRECEPTIE van
ZATERDAG 21 januari 2017 in ons clubhuis.
Na de prijsuitreiking werd er getoast op het Nieuwe Jaar tijdens een sfeervolle receptie.
Onder de vele aanwezigen werden nog enkele prijzen verloot. Er werden reeds afspraken
gemaakt voor volgend jaar!

Hier enkele winnaars!

DD2

DH5

DG5

DH3

DG5

DH4

DD4

DD4

Marianne Tourlamain
TC Duinbergen
m.tourlamain@live.be

