22 ste Mooi Rooi

Kind –Ouder toernooi !!!

De jeugdcommissie organiseert dit jaar weer een kind ouder toernooi en wel op:

26 – 27 EN 28 OKTOBER
Wij willen er dit keer weer een groot festijn van maken. Daarvoor hebben we jullie hulp
nodig: wat moeten jullie doen?

Massaal inschrijven.
Ben je lid van TV de Kienehoef, zowel junioren als senioren vraag vader/moeder/opa/oma/zoon/dochter en
schrijf in. Is bovenstaande niet mogelijk mag je b.v. ook de buurvrouw of buurman vragen (als er maar een
generatie verschil tussen kind en ouder zit)

De wedstrijden duren 30 minuten. Indien noodzakelijk zullen wij ook vrijdagavond 26/10 een
aantal wedstrijden inplannen. Zaterdag 27/10 spelen we van 13.00 tot ongeveer 21.00 uur.
Op zondag 28/10 beginnen we om 10.00 uur en sluiten het weekeind af met om ongeveer
16.15 uur de prijsuitreiking, en een hele mooie loterij. Omdat we er wederom een schitterend
toernooi van willen maken zijn Ideeën en sponsoren voor dit toernooi wederom van

harte welkom Tel. 475374
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:
 Herendubbel - Damesdubbel en Gemengddubbel.
In iedere categorie zullen ongeveer 4/5 wedstrijden gespeeld worden. Dus mocht U in twee
onderdelen inschrijven houdt U er dan rekening mee dat u 10 wedstrijden moet spelen. De
koppels worden, door onze trainer Cees in poules ingedeeld.
Als je inschrijft moet je op beide dagen minimaal een dagdeel beschikbaar zijn. (Dus op
zaterdagmiddag of zaterdagavond en op zondag morgen of op zondag
middag).
Inschrijfgeld bedraagt € 6,= per koppel. (incl. een bakje “leut” en/of “fris”)
Inschrijfformulieren inleveren T/M ZONDAG 13 OKTOBER.
Wij zullen poulebriefjes maken zodat het voor iedereen erg duidelijk zal zijn.

U MOET DUS ZELF KOMEN KIJKEN WANNEER U DE EERSTE
WEDSTRIJD MOET SPELEN. Schema hangt vanaf 21 oktober in de dalurenruimte
P.s. dit is echt een gezelligheidstoernooi,
dus meedoen is ECHT véél belangrijker dan winnen!!!!!
INSCHRIJFFORMULIER KIND-OUDER TOERNOOI OP 26-27 EN 28 OKTOBER
Inleveren T/M zondag 13 oktober (s.v.p. absoluut niet later i.v.m. planning)
Naam Kind …………………………….....(….. jaar) Speelsterkte:………Tel. nr………..
Naam Ouder …………….……. ………….………………………
Speelsterkte………..
Schrijft in voor ………………………………..……………………… (categorie invullen)
SVP DUIDELIJK INVULLEN OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN
Verhinderingen doorstrepen

(let

op!!! Wanneer u NIET kan spelen doorstrepen)

Vrijdag

18-18.30-19-19.30-20-20.30

Zaterdag

13-13.30-14-14.30-15-15.30-16-16.30-17-17.30-18-18.30-19-19.30-20-20.30

Zondag

9.30-10-10.30-11-11.30-12-12.30-13-13.30-14-14.30-15-15.30

