Najaarscompetitie 2019
Tenniskids rood, oranje, groen
Junioren t/m 14 jaar en t/m 17 jaar
Het is weer tijd voor de inschrijving bij de KNLTB voor de volgende competitieronde: najaar 2019!
De Jeugdcommissie Ridderweide nodigt je van harte uit om mee te doen aan de competitie.
Hieronder volgt wat uitleg met de voorlopige speeldata, op de volgende pagina vind je het
inschrijfformulier. Vul het snel in en doe gezellig mee.
De verschillende competitievormen:
Zondagochtend vanaf 9.00u tot +/- 12.00u:
Competitie ROOD= mini-veld voor kinderen 4 t/m 9 jaar, max. 11 jaar (rode bal)
Competitie ORANJE= ¾ veld voor kinderen 6 t/m 11 jaar, max. 13 jaar (oranje bal)
Zondag competitie: GROEN= hele veld voor kinderen 8 t/m 12 jaar, max. 14 jaar (groene bal)
Junioren t/m 14 zondag hele dag;
a. jongens (4JE-2JD, 6 wedstrijden per team)
b. meisjes (4ME-2MD, 6 wedstrijden per team)
c. gemengd (ME-JE-GD-MD-JD, 5 wedstrijden per team)
Junioren t/m 17 zondag hele dag;
a. jongens (4JE-2JD, 6 wedstrijden per team)
b. meisjes (4ME-2MD, 6 wedstrijden per team)
c. gemengd (ME-JE-GD-MD-JD, 5 wedstrijden per team)
Junioren gemengd t/m 17 zaterdag hele dag:
Gemengd t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD, 5 wedstrijden per team)
Speeldata najaar 2019:
ROOD / ORANJE
ZONDAGOCHTEND
Dag 1
8 september

GROEN
ZONDAG
15 september

Junioren t/m 14 of
t/m 17 ZONDAG
15 september

Junioren t/m 17
ZATERDAG
14 september

Dag 2

15 september

22 september

22 september

21 september

Dag 3

22 september

29 september

29 september

28 september

Dag 4

29 september

6 oktober

6 oktober

5 oktober

Dag 5

6 oktober

13 oktober

13 oktober

12 oktober

Dag 6

20 oktober

20 oktober

19 oktober

Dag 7

27 oktober

27 oktober

26 oktober

Inhaal 1

x

3 november

3 november

2 november

Inhaal 2

x

10 november

10 november

9 november

Inhaal 3

x

17 november

17 november

16 november

Uitgangspunten voor het meedoen aan de competitie:
• Ouders zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor vervoer en begeleiding van de kinderen in
het team (ook als er thuis gespeeld wordt, bij het ontvangen van de tegenstanders).
• Met de auto naar een uitwedstrijd? Neem dan niet meer personen mee dan toegestaan en
zorg dat iedereen een gordel draagt.
• Opgave voor de groene competitie en junioren t/m 14 en t/m 17 jaar betekent dat je alle
keren kunt spelen of zelf voor vervanging zorgt. Bij Tenniskids rood en oranje is dit niet
noodzakelijk, maar wel wenselijk.
• Aan de competitie zijn beperkte kosten verbonden; € 8,- per persoon
• Voor vragen; mail naar jeugd@ridderweide.nl

Inschrijving 2019 jeugd najaarscompetitie
M/V

Naam:
Geboortedatum:
Bondsnummer:
Telefoon:
E-mail:
Geeft zich op voor de najaarscompetitie:
ROOD / ORANJE / GROEN
ZONDAG t/m 14: gemengd / meisjes / jongens
ZONDAG t/m 17: gemengd / meisjes / jongens
ZATERDAG t/m 17 gemengd
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien 1e keus niet mogelijk is,
2e keus competitiesoort:
Handtekening en naam ouder ter
goedkeuring:
Opmerkingen:

Zorg ervoor dat jouw aanmelding vóór 13 juni 2019
ingeleverd is op één van de volgende manieren:
1) Mail het ingevulde inschrijfformulier naar jeugd@ridderweide.nl o.v.v. inschrijving
najaarscompetitie 2019 (vraag om een ontvangstbevestiging) en maak de 8 euro over naar
NL15ABNA0542416433 t.a.v. LTV de Ridderweide o.v.v. je naam en najaarscompetitie
2019.
2) Een ingevuld formulier met inschrijfgeld inleveren t.a.v. jeugd najaarscompetitie 2019 op
Zonnedauw 208 bij Mariëlle v/d Bergh.
3) Een ingevuld formulier met inschrijfgeld t.a.v. jeugd najaarscompetitie 2019 aan je trainer
geven.

