


TURNHOUT TIGERS IN’T KORT

De Turnhout Tigers richt zich in eerste instantie op de jeugdwerking van 
de ijshockey in Turnhout. 

Jeugd vanaf 4 jaar kan zich aanmelden om onze gedeelde passie 
IJSHOCKEY de snelste teamsport ter wereld te komen uitoefenen. 

Een team van goede trainers staan bij ons garant voor veel plezier, maar 
zeker ook TOP kwaliteit op ijshockeygebied in al haar facetten.

De thuisbasis is het Kempisch ijsstadion te Turnhout, alwaar ook prestatie 
gericht de trainingen geven zullen worden. 

De ambitie van Turnhout Tigers is met een maximale inbreng van goede 
trainers, ouders en vrijwilligers het Turnhouts (Belgisch) ijshockey met 
eigen jeugd tot een hoger niveau te brengen. Uiteraard mag het plezier & 
de passie nooit verloren gaan. In onze visie heeft de jeugd de toekomst!  
Eerst zal worden begonnen met de nodige schaats trainingen, technieken 
en stap voor stap zal er gewerkt worden om het ijshockey en de stap naar 
de officiële wedstrijden. Dit zal altijd gebeuren onder toezicht van train-
ers, coaches, begeleiders & ouders.  

Turnhout Tigers zal zich dus te allen tijde maximaal inzetten voor een 
optimale jeugdwerking en is voornemens zoveel mogelijk trainingen & 
wedstrijden in alle categorieën te spelen, zowel thuis als ook op verplaat-
sing. 

Een goede jeugdwerking zal bij ons altijd voorop blijven staan en is alleen 
mogelijk dankzij goede trainers & gelukkig de vele vrijwilligers en spon-
soren die onze club telt. Om onze prestaties te blijven waarborgen zijn 
wij natuurlijk altijd nog op zoek naar nieuwe extra sponsoren. 

Voor meer info betreffende sponsoring: 
publicrelations@turnhouttigers.be

Veel plezier en succes gewenst op het toernooi!

Joris Helleputtestraat 9
3920 LOMMEL

Openingsuren:
maandag t/m vrijdag
8u tot 12u en 12u30 tot 17u00

Steeds afspraak mogelijk 
op zaterdagvoormiddag en na kantooruren

Email ons op info@lvc-containerbouw.be



Noord Brabantlaan 16
2300 Turnhout
014/45.37.96
info@janssens-geerinck.be

AUTO-ONDERDELEN
REMMEN
KULASSEN
FLEXIBELS
AXALTA AUTOLAKKEN

www.janssens-geerinck.be

Bakkerij Dierckx

Kruishuisstraat 29
2300 Turnhout

Tel: 014/435005

Ontstaan
Ons cheerleader team is ontstaan tijdens de trainingen van de Turnhout 
Tigers. Wendy Blockx besloot om met de wachtende zussen van de 
spelers enkele danspassen in te oefenen, en al snel werden er pompoms 
aangekocht en mochten ze hun dansjes tonen op het ijs tijdens de 
wedstrijden.
Later kwam er ook de mascotte “Thunder” bij en mochten  ze optreden 
tijdens enkele wedstrijden van het 1ste team en tijdens de Beker van 
België finale 2014.
Nu vind je onze cheerleaders vaak terug op wedstrijden van onze Tigers.

http://cheerleaders.turnhouttigers.be

Turnhout Tigers Cheerleaders

Gar. CRETS
VERKOOP NIEUWE & TWEEDEHANDSWAGENS

ERKEND CARROSSERIE HERSTELLER

Beyntel 9, 2360 Oud-Turnhout - Tel: 014 41 44 83 - info@garage-crets.be



ZOEK DE PUCK
De puck is weggeveegd. Wie kan ‘m vinden?

Frituur Rubens
Rubensstraat 60
2300 Turnhout
0493/64.69.65



SCHOENEN VAN AKEN
Kruishoutstraat 38, 2300 Turnhout
Tel: 014/41.11.12 - www.schoenenvanaken.be
* Dames- en herenschoenen in verschillende wijdtes, ook 
voor steunzolen.
* Steunzolen en orthopedische schoenen worden in eigen 
atelier vervaardigd. Erkend door RIZIV en verzekeringen.

Schorvoortberg 69, 2300 Turnhout
Tel: 014/74.65.17 - 0488/81.57.65
Website: www.lunchbar-turnhout.be
Facebook: follow us on “Lunchbar”
Openingsuren: 
di-vr: 11.00u - 13.30u // 16.00u - 20.00u
za-zo: 09.00u - 18.00u

Wij leveren ook aan bedrijven

HOCKEY KRUISWOORDRAADSEL



REGLEMENT
- Icings worden niet gefloten, dit om onnodig tijdverlies te vermijden.
- De punten worden per wedstrijd toegekend: winst = 2 punten / gelijk = 1 
punt / verlies = 0 punten.
- Indien na afloop van de kwalificatiewedstrijden er twee of drie ploegen met 
een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt als volgt een beslissing genomen 
om het reeksklassement samen te stellen:
A: de eindstand van de wedstrijd tussen de ploegen onderling
B: het doelsaldo van de 3 kwalificatiewedstrijden.
C: het hoogste aantal gescoorde doelpunten
D: zo er nu nog geen beslissing is gevallen, dan zal het klassement door 
lottrekking bepaald worden.
- Bij een gelijke stand in een halve finale wint het team dat het hoogst eindigde 
in zijn kwalificatiegroep.
- Bij een gelijke eindstand in de finales a,b,c nemen beide teams ieder om 
beurt een penaltyshot. Er zijn geen minimum aantal beurten.
- Bij een gelijke stand in finale d, wordt onmiddellijk 5 minuten overtime 
gespeeld – geen pauze. Daarna worden penaltyshots genomen.



Fullriver Europe

Industrieweg 15 | 2390 Malle | Belgium
T. +32 3 380 0000
F. +32 3 380 0009

info@fullrivereurope.com
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SCHAATSPLEZIER VOOR JONG EN OUD
Open tot 10 mei. Terug open vanaf 27 juli

Otterstraat 151, 2300 Turnhout
http://www.schaatsbaanturnhout.be

PAPER-SHOP
Lode Peetersplantsoen 11, 2300 Turnhout
014/43.11.43



ZOEK DE 7 VERSCHILLEN



Guldensporenlei 14
2300 Turnhout 

Tel.: 014 43 53 00
www.protechturnhout.be

POORTEN LAENEN bvba

Christoffel Plantijnstraat 9
3920 Lommel

Tel 011/55 48 32 – Fax 011/ 55 48 33

www.poortenlaenen.be



Turnhout Tigers
wenst u een aangenaam toernooi

Volg ons ook on-line:

 http://www.facebook.com/turnhouttigers

 http://www.twitter.com/turnhouttigers

 http://www.youtube.com/user/turnhouttigers

 http://www.turnhouttigers.be

 info@turnhouttigers.be


