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Hollandscheveld, 21 oktober 2018

Betreft: uitnodiging NK jeugd clubteams.

Beste damvrienden,

Op zaterdag 15 december a.s. zal het NK jeugd Clubteams 2018 georganiseerd worden. 

Het toernooi wordt gespeeld in:

Dorpshuis Ochten

Dr. van Drielplein 2

4051 AX Ochten

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen om één of meerdere teams binnen uw vereniging 
in te schrijven.

Bij de welpen en pupillen wordt er in viertallen gespeeld. De aspiranten en de junioren 
spelen gecombineerd in drietallen. In deze laatste categorie is elke combinatie mogelijk 
zoals 3 junioren of 3 aspiranten of een combinatie van. Zelfs kun je denken over een 
redelijk sterke welp die in deze combinatie meespeelt. 

Spelers dienen lid te zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen. Wil je een gastspeler 
van een andere vereniging mee laten spelen, zorg er dan voor dat die speler op de 
wedstrijddag lid is van je vereniging. Het is niet toegestaan op het toernooi  voor 
verschillende teams uit te komen, ook als deze teams van dezelfde vereniging zijn. 

Alle deelnemende teams dienen zich op de toernooidag om 10.45 uur gemeld te hebben, 
zodat de opening om 11.00 uur kan plaatsvinden. 

Het inschrijfgeld voor dit toernooi is voor pupillen, aspiranten en junioren €15,- per 
team. Het inschrijfgeld voor de welpen bedraagt €10,-. Het inschrijfgeld dient op de 
wedstrijddag aan de organisatie te worden voldaan. Uw opgaven kunnen worden 
ingeleverd, bij voorkeur via mail tot (uiterlijk!) zaterdag 1 december a.s. Enige dagen 



later krijgen de ingeschreven verenigingen meer details met overzicht van de 
deelnemende teams, toernooivorm, speeltempo en dergelijke.

Ik hoop u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet mij te bellen 
of te mailen als er iets niet duidelijk is. Ik hoop u allen op zaterdag 15 december in 
Ochten te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Gerard Bruins


