
 Sport//Recreas is een door Sport         

Vlaanderen erkende multisportfederatie. 

S-Sport//Recreas organiseert                  

verschillende sportieve activiteiten.       

Badminton, G-voetbal en zwemmen zijn 

slechts enkele sporten uit ons  aanbod. 

 

Voor meer info neem contact op via 

056/230385 of w-vl@s-sportrecreas.be 

 

Neem zeker ook een kijkje op onze websi-

te: www.s-sportrecreas.be 

 

Personen met een beperking  

kunnen bij TTC Gullegem terecht op    

volgende dagen 

 - Dinsdag: 18u30 – 20u00 

 - Woensdag: 18u15 – 19u45 

 - Zaterdag: 09u15 – 10u15 

Lidgeld: €85 (S-sport // Recreas lidgeld 

inbegrepen, verzekering en deelname) 

Contact: johanttc@telenet.be 

(056/293522) 

Enkele foto’s 

S-Sport//Recreas 

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk 

T 056 23 03 85 | E w-vl@s-sportrecreas.be 

www.s-sportrecreas.be 
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   G-Tafeltennistornooi 

TTC Gullegem 

31/03/2018 

mailto:johanttc@telenet.be


G-tafeltennistornooi 
 

S-sport // Recreas organiseert in samenwerking 

met TTC Gullegem en de Gewestelijke Sport-

werking een recreatief tafeltennistornooi voor      

personen met een mentale beperking.  

 

Alle deelnemers worden ingedeeld op basis van 

hun niveau. Iedereen speelt dus wedstrijden 

tegen gelijkwaardige tegenstanders. Tijdens 

het tornooi staan plezier en fairplay centraal.  

 

Na het tornooi wordt er nog een tafeltennis   

demonstratie voorzien. 

 

Naast het tornooi is het ook mogelijk om een 

initiatie tafeltennis te volgen. Tijdens deze     

initiatie worden de basisprincipes van het     

tafeltennis aangeleerd. 

Praktische info 
 

Wie? 

Personen met een mentale beperking vanaf 12 

jaar die graag tafeltennis spelen en geen 

competitie spelen. 

 

Waar ? 

Sporthal Gullegem            

Peperstraat 10B                          

8560 Gullegem 

 

Wanneer ? 

Zaterdag 31 maart 2018 (14u—18u) 

 

Kostprijs ? 

€ 5 deelnamegeld (deelname,  

aandenken en drankje inbegrepen in de prijs) 

 

Inschrijven ? 

Via inschrijvingsstrook hiernaast. 

Inschrijvingsstrook terug bezorgen of       

telefonisch inschrijven uiterlijk op            

16 maart 2018. 

 

Inschrijvingsstrook 

 

Voornaam: …………………………………………… 

 

Naam: …………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

Telefoon: ……………………………………………… 

 

Geboortedatum: …………………………………… 

 

Rijksregisternr: …………………………………… 

 

Recreas lid:     o JA          o NEE 

 

0 Deelname tornooi 

 

0 Deelname initiatie 

 

Terug bezorgen voor vrijdag               

16 maart of telefonisch inschrijven. 

S-Sport // Recreas vzw                                   

Pres Kennedypark 2                      

8500 Kortrijk                                  

Tel: 056 /230385  

w-vl@s-sportrecreas.be 


