
Aan verenigingen van de afdeling ZuidWest 

 

Wij als afdeling ZuidWest mogen 8 jongens en 8 meisjes afvaardigen naar de Dag van het 

Talent  

Als afdelingstrainer heb ik enkele beginnerstoernooien bezocht en vanuit enkele toernooien 

zijn op dit moment geselecteerd. 

Jongens: 

Stijn Vermeulen  Tanaka 

Melvin Verschuren  Vice Versa’51  * wordt aangevraagd. 

David van der Waals  Wanzl-Belcrum 

Jelle Schoenmakers  O.D.T 

David Wennekes  O.D.T 

William van Nieuwburg Hotak ’68  * 

Lucas Vermeer  Wanzl-Belcrum 

Meisjes: 

Joyce Bruijns   Tanaka 

Merle van Elzakker  Hotak ’68  * 

Fabienne Machielsen  Hotak ’68  * 

Julie van Immerseel  Wanzl-Belcrum 

Vera van Immerseel  Wanzl-Belcrum 

Paula v/d Wetering  O.T.T.C 

 

Omdat het blijkbaar moeilijk is om correspondentie naar mij terug te sturen om te bevestigen 

of de speler/ster van zijn/haar vereniging ook daadwerkelijk naar deze dag mag/kan ben ik 

wel genoodzaakt om deze open uitnodiging voor deze dag op de site te zetten. 

In de uitnodiging voor deze dag staat dat de organisatie ook een bondsnummer eist. 

Sommige van deze spelers (aangegeven met een * ) hebben nog geen bondsnummer. Ik moet 

hiervoor nog uitsluitsel krijgen of deze spelers evengoed naar deze dag van het talent mogen. 

 

Mijn vraag aan U is deze: 

Wie van de vereniging heeft nog een jongen en enkele meisjes geboren in 1998 of later die 

graag aan deze dag van het talent willen deelnemen. 

Zo ja dan graag alle gegevens: Naam, adres, geb. datum, vereniging, telefoon, e-mail, 

bondsnummer. van deze speelsters naar mij opsturen. 

Het deelname formulier had ik al voor 15 oktober naar de NTTB moeten opsturen. Dat dit niet 

gelukt is komt door bovenstaand omschreven. 

Wilt U s.v.p. daarom zo snel mogelijk de namen doorgeven.  

Diegene die mij het eerste aanmeld zal ik op de lijst voor deelname zetten. 

  

Deze dag wordt gehouden op zondag 2 november 2008 in sporthal van Nationaal 

sportcentrum Papendal.  

Papendallaan 3 

6816 VD  Arnhem 

 

Het vervoer is op eigen gelegenheid. Alle andere informatie staat op de uitnodiging tot 

inschrijving 2008 

Theo van Mullekom 

Beukengaard 10 

5051 ZE  Goirle 

013-5344933  e-mail   theo050552@home.nl 


