De naam World Tour wordt Rode en Oranje competitie

INSCHRIJVING KNLTB RODE/ORANJE COMPETITIE

’s-Hertogenbosch, november ‘18
Onderwerp: Inschrijven Voorjaar 2019 Rode en Oranje Competitie

Beste jeugdleden en ouder(s),
TV Asmunt wil alle kinderen in de leeftijdscategorie 2008 - 2013 graag de mogelijkheid
bieden om mee te doen met de Rode en Oranje Voorjaarscompetitie 2019 welke start op
31 maart 2019.
Het is de bedoeling om jonge kinderen spelenderwijs partijtjes te laten tennissen. Dit is niet
prestatiegericht en gewoon gezellig onder elkaar met kinderen van Asmunt en een paar
andere verenigingen. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen van onze club mee doen.
Tijdens de Rode en Oranje competitie spelen de kinderen 13 keer per jaar op
zondagochtend (8 x voorjaar en 5 x najaar competitie). U schrijft uw kind dus, nu alleen in
voor de Rode en Oranje Voorjaarscompetitie 2019.
Op het inschrijfformulier kunt u wel alvast aangeven, of uw kind zowel in het voorjaar als in
het najaar mee wilt laten spelen.
Speeldata voorjaar 2019
Zondag 31 maart 2019
Zondag 7 april 2019
Zondag 14 april 2019
Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag)
Zondag 19 mei 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 2 juni 2019
Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag)

Speeldata Rode en Oranje competitie najaar 2019
Speeldata najaar 2019
Zondag 8 september 2019
Zondag 15 september 2019
Zondag 22 september 2019
Zondag 29 september 2019
Zondag 6 oktober 2019
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De aanvangstijd op de wedstrijddagen is 9.00 uur tenzij anders op de site
(www.tenniskidstoernooi.nl) vermeld. Hier vind je ook meer informatie over de Rode en
Oranje Competitie.
De enige voorwaarden voor deelname aan de Rode en Oranje Competitie is dat je training
volgt bij TV Asmunt en lid bent van de club! Dus ook wanneer je nog maar net tennist, kun
je gewoon meedoen met de Rode en Oranje Competitie!
Begeleiding
De ervaring leert dat de meeste ouders met hun kind meegaan naar de Rode en Oranje
wedstrijdjes. De TEC wijst daarnaast (bij toerbeurt) een van de ouders als captain van het
team aan. Van de captain wordt verwacht dat hij/zij het team informeert over locatie en tijd
van spelen, het rijden coördineert wanneer er uitgespeeld wordt en eventuele afmeldingen
doorgeeft aan de club waar gespeeld wordt; voor aanvang van de Rode en Oranje.
Voor de voorjaarscompetitie wordt nog een informatieavond georganiseerd, waarin
uitgebreide informatie wordt gegeven. Uiteraard is er voor iedereen voldoende
gelegenheid vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden.
Wil je graag meedoen en voldoe je aan de voorwaarden? Schrijf je dan z.s.m. in. In
verband met de voorbereidingen en sluitingsdatum van inschrijving van de teams bij
TennisKids (KNLTB), willen we je vragen om het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk te
mailen naar: roodoranjecompetitie@tvasmunt.nl

Doe dit uiterlijk voor 10 december!!
Als je nog vragen hebt, laat het ons dan weten via bovengenoemde emailadres.
We wensen iedereen alvast veel tennisplezier!
Hartelijke groeten van TEC TV Asmunt
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Ja, ik doe graag mee aan de Rode en Oranje Voorjaarscompetitie 2019
Naam

:

Adres

`

Geboortedatum

:

:

Telefoon

:

Bondsnummer

:

Mobiel

:

Emailadres

:

Competitie

: ROOD/ORANJE*

Opmerkingen

:

Trainersadvies

:

…………………………………………………………………………………………………………
Ik wil graag samen in een team met (vriendje/vriendinnetje): …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ja, ik wil ook meedoen met de Rode en Oranje competitie najaar 2019
Ja /nee/weet ik nog niet*
*(doorhalen wat niet van toepassing is)

Bij meerdere kinderen:
INSCHRIJVING RODE ORANJE COMPETITIE

Ja, ik doe graag mee aan e Rode en Oranje Voorjaarscompetitie 2019
Naam

:

Adres

`

Geboortedatum

:

:

Telefoon

:

Bondsnummer

:

Mobiel

:

Emailadres

:

Competitie

: ROOD/ORANJE*

Opmerkingen

:

Trainersadvies

:

…………………………………………………………………………………………………………
Ik wil graag samen in een team met (vriendje/vriendinnetje): …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ja, ik wil ook meedoen met de Rode en Oranje competitie najaar 2019
Ja /nee/weet ik nog niet*
*(doorhalen wat niet van toepassing is)
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