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Voorrondes Landelijke Jeugdmeerkampen 2013-2014
De WTW (Werkgroep Toernooien en Wedstrijden) van de afdeling ZuidWest nodigt hierbij alle
jeugdspelers en -speelsters uit om deel te nemen aan de voorrondes van de landelijke
jeugdmeerkampen.
• Jeugdleden met een A-licentie spelen geen voorrondes, maar zijn wel verplicht zich in te
schrijven. Anders kunnen zij niet aangemeld worden voor de landelijke rondes.
• Jeugdleden met een B-licentie spelen wel voorrondes. Indien organisatorisch mogelijk
spelen zij vanaf de 2e ronde.
• Overige jeugdleden mogen ook inschrijven. Hiervan worden er zoveel geaccepteerd als
organisatorisch mogelijk is. Bij een te groot aantal aanmeldingen worden deze geaccepteerd
in volgorde van sterkte (rating).
De licenties en ratings voor het komende seizoen worden zodra deze bekend zijn gepubliceerd
op de website van de afdeling ZuidWest.
Er wordt gespeeld op de volgende data:
1e ronde
zondag 29 september 2013
2e ronde
zondag 13 oktober
2013 (indien nodig)
finales
zondag 27 oktober 2013
Verenigingen die op bovenstaande dagen (of één van deze dagen) hun zaal beschikbaar willen
stellen kunnen dit kenbaar maken op bijgaand inschrijfformulier.
De landelijke rondes staan gepland op 7 december, 9 februari en 31 mei/1 juni (data onder
voorbehoud).
Er wordt zowel bij de meisjes als bij de jongens gespeeld in de volgende leeftijdsklassen:
Junioren
Kadetten
Pupillen
Welpen

(geboren van 01-01-1996 t/m 31-12-1998)
(geboren van 01-01-1999 t/m 31-12-2000)
(geboren van 01-01-2001 t/m 31-12-2002)
(geboren na 01-01-2003)

Inschrijfkosten: € 4,00 per persoon.
Voor de jeugdleden die zich plaatsen voor de eerste landelijke ronde zal een bedrag van € 12,50
extra in rekening gebracht worden.
Inschrijving verplicht tot betaling.
Deze kosten worden t.z.t. door de afdeling ZuidWest in rekening gebracht bij de
penningmeesters van de verenigingen.
Sluitingsdatum inschrijving: 25 augustus 2013
Inschrijfadres:

René Lauwerijssen,
Fluwijnberg 40
4708 CA Roosendaal
Tel. nr.: 0165-547502
E-mail: tsarevalauwerijssen@zonnet.nl
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INSCHRIJFFORMULIER voorrondes landelijke jeugdmeerkampen ZuidWest 2013-2014
Vereniging:

Contactpersoon:

Adres:

Huisnr.:

Woonplaats:

Tel.nr.:

Zaal beschikbaar op:

Aant. tafels:

Zaal beschikbaar op:

Aant. tafels:

Zaal beschikbaar op:

Aant. tafels:

Voornaam

Naam

Geboortedatum

Bondsnummer

Postcode:
E mail:

Me/J
o

Licenti
e

Junior

Kadet

Pupi
l

Wel
p

Inschrijfkosten: € 4,00 per
persoon.

Voor de jeugdleden die zich plaatsen voor de eerste landelijke ronde zal een bedrag van € 12,50 extra in rekening gebrach
wordenInschrijving verplicht tot
betaling.
Deze kosten worden t.z.t. door de afdeling ZuidWest in rekening gebracht bij de penningmeesters van de verenigingen.
Inschrijven voor:
25 Augustus 2013
Formulier volledig ingevuld opsturen naar:
R. Lauwerijssen
Fluwijnberg 40
4708 CA Roosendaal
E-mail: tsarevalauwerijssen@zonnet.nl 0165-547502
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