Commissie T&W van de afdeling ZuidWest
Jan van Gemert
Prins Bernhardlaan 40
5261 VC Vught
073-6571779
jbvgemert@ziggo.nl
Vught, 22 januari 2019
Betreft: uitnodiging jeugdklassentoernooi

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u een overzicht van de spelers/speelsters die zich via de top meerkampen jeugd
in Bergen op Zoom en Oss geplaatst hebben voor het jeugdklassentoernooi.
Het jeugdklassentoernooi voor afdelingsspelers/speelsters zal gespeeld worden op zaterdag 2
maart 2019 tijdens de Nederlandse seniorenkampioenschappen A 2019 in de accommodatie ‘t
Hogeland 10 te Zwolle. Aanvang 10.00 uur (zaal open om 09.00 uur).
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per deelnemer en zal door de Afdeling ZuidWest worden
betaald. Ook de inschrijving van de deelnemers gebeurt door de NTTB afdeling ZuidWest.
Indien een speler, zonder zich af te melden, niet komt opdagen zal de NTTB Afdeling ZuidWest
het inschrijfgeld van € 12,50 in rekening brengen bij de desbetreffende vereniging.
Per deelnemer heeft één begeleider of ouder gratis toegang. Tevens hebben alle deelnemers en
begeleiders vrije toegang tot de Nederlandse Seniorenkampioenschappen A, welke in dezelfde
accommodatie worden gespeeld.
Ondanks dat veel spelers reeds hebben aangegeven dat zij deel willen nemen willen wij graag via
de vereniging een bevestiging van deelname ontvangen met vermelding van geboortedatum,
bondsnummer en ELO van de desbetreffende spelers.
Ook als spelers niet kunnen/willen spelen ontvang wij hiervan graag een bevestiging via de
vereniging.
Voor die spelers kan dan nu reeds een vervanger worden uitgenodigd. De eerste vervanger is de
nummer 3 uit de poule van de afmelder.
Wij verzoeken u vriendelijk de bevestiging met vermelding van de gevraagde gegevens of de
afmelding uiterlijk 3 februari aan mij door te geven via e-mail (jbvgemert@ziggo.nl)
Onderstaand vindt u per klasse de geplaatste spelers.
Junioren Hoofdklasse
Pascal-André Wolters en Piedro Meulendijks (MTTV’ 72)), Lars Strik (Taverbo/Sabo) en Kenneth
Kreté (Flash).
Junioren 1e klas
Manuel Murre (Westerzicht), Petran Guiljam (Smash’ 76), Jimmy Cheung en Tijn Kosters (Never
Despair).

Junioren 2e klas
Maurice van Alebeek (Waalwijk), Onno van Haaften (Rally), Yannick Paredis (Budilia) en Metehan
Güner (Flash).
Junioren 3e klas
Julia Venus (Belcrum), Mauro Weemaes (SAR’ 72), Robin Honcoop (De Batswingers) en Ruben
Gouda (Never Despair).
Junioren 4e klas
Robin Brevink (The Back Hands), Kevin Palinckx (TCO’ 78), Thymen Wit (TIOS’ 51) en Luuk van
de Ven (De Meppers).

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie T&W van de afdeling ZuidWest

Jan van Gemert

