Uitnodiging voor het Stratentennistoernooi 2018 - start 11 juni tot 16 juni 2018
Graag nodigen wij u uit, of beter dagen wij u uit, voor een tennispartijtje.
Het is gezellig, u bent sportief bezig, “uit in de buurt”, het gaat “nergens” om en u leert uw medebuurt
bewoners weer eens op een andere manier kennen. De jongste deelnemer is 15 jaar en de oudste
85 jaar. Doet u ook mee?? Uiteraard kunt u ook komen kijken.
U hoeft niet te kunnen tennissen, het gaat er om dat u meedoet met overige straatbewoners om te
strijden voor de eer van BESTE tennisstraat van ’t Veld/de Weel/Zijdewind/omgeving!
Hoe werkt het?
U meldt zich aan via mail of onderstaande strook. De “straatcoach” (door ons gekozen) stelt het
straatteam samen en koppelt u aan één van de medebewoners. Samen speelt u ongeveer 3 – 5
wedstrijden in die week. Dat is voor iedereen goed te doen en onderling wisselen is toegestaan.
Een wedstrijd duurt 45 minuten.
Wanneer?
De wedstrijden worden in de week van 11 juni tot en met 16 juni 2018 gespeeld.
Waar?
Op de gravelbanen van TC de Kogge in ’t Veld.
Team en westrijden
Een straat(team) bestaat uit minimaal zes personen van 15 jaar en ouder bestaan, die wonen (of
gewoond hebben) in de bovengenoemde straat. Wanneer het team moet spelen gaan er drie dubbels
de baan op die bestaan uit 1 persoon met tenniservaring en 1 persoon zonder of minimale
tenniservaring. Bij volgende partijen kunnen, iom de teamcoach, nieuwe dubbels gevormd worden.
Er wordt in pouleverband getennist, dit betekent dat ieder team meerdere wedstrijden speelt. De
dubbels die tegen elkaar spelen zullen zoveel mogelijk van gelijke sterkte zijn. De poulewinnaars
spelen daarna in een afvalschema tot de winnaar bekend is.
De wedstrijden zullen doordeweeks in de avonduren plaatsvinden. De finalewedstrijden worden op
zaterdag 16 juni gespeeld. Op deze middag/avond zal er ook een barbecue georganiseerd worden.
Materiaal
De tennisvereniging stelt tennisrackets – ballen enz. beschikbaar. Een shirt, lange of korte broek en
schoenen zelf verzorgen.
Tennisles
Wilt u graag meedoen met dit fantastische toernooi, dan kunt u ook nog gebruik maken van twee
gratis tennislessen die gegeven worden voorafgaand aan dit toernooi. Opgave voor deze lessen kan
via onderstaand opgaveformulier.
Kijk voor meer informatie over het toernooi ook op www.tcde kogge.nl
Tot ziens op het toernooi!
Opgaveformulier Stratentennistoernooi 2018:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gratis 2 tennislessen

ja/nee

In te leveren uiterlijk zaterdag 26 mei bij
Susan Hamelink – Havenstraat 47 – Zijdewind
per mail Susan.hamelink@quicknet.nl
Cuni Andriessen – Pastoor Cleerbezemlaan 3 – ’t Veld per mail cuni@quicknet.nl

