AFDELINGSONTMOETING JEUGD OP ZONDAG 30 NOVEMBER
Oss 25 september 2003
Ook dit seizoen staat er weer een afdelingsontmoeting voor de jeugd op het
programma. Dit nu al weer voor de 13e keer. Er wordt deelgenomen door de sterkste
jeugdleden van de afdelingen Gelre, West, Holland-Noord en ZuidWest. Het streven is
dat elke afdeling met de sterkst mogelijke jeugdleden uitkomt.
Dit jaar is de organisatie in handen van de afdeling West. De definitieve locatie is op dit
moment nog niet bekend maar zal waarschijnlijk zijn bij TOGB in Berkel en Rodenrijs
De ontmoeting wordt gehouden op zondag 21 november a.s.
De aanvang is om 10.30 uur. Einde ca. 17.00 uur.
Zowel bij de jongens als de meisjes wordt gespeeld in drie leeftijdsgroepen.
N.l: junioren, kadetten en pupillen/welpen. De wedstrijden worden gespeeld in de vorm
van een achtkamp. Hierbij spelen de spelers van dezelfde afdeling niet tegen elkaar.
Het dubbelspel wordt na afloop van de meerkampen nog gespeeld.
Hierbij treft u aan de geselecteerde spelers(sters) van onze afdeling voor deze
ontmoeting. De verenigingen worden er op geattendeerd dat geen persoonlijke
uitnodigingen zijn verzonden. Dus u dient de geselecteerden zelf te informeren.
Aan de verenigingen, waarvan jeugdleden zijn geselecteerd wil ik vragen om mij
uiterlijk 22 oktober te laten horen of de jongens of meisjes wel of geen gebruik
willen/kunnen maken van deze uitnodiging.
Dit geldt ook voor de reserves. Dus altijd even een berichtje naar
ondergetekende.
Eveneens wil ik de verenigingen, waarvan jeugdleden deelnemen aan deze ontmoeting,
vragen personen beschikbaar te stellen die de jeugdleden willen vervoeren en
begeleiden naar en tijdens de wedstrijden.
We streven naar één coach per team. De reiskosten worden vergoed door de afdeling.
Dit betekent voor de huidige selectie één coach per vereniging van de
verenigingen waarvan jeugdleden zijn geselecteerd.
Omstreeks 1 november ontvangt u van mij de definitieve selectie en een overzicht hoe
het vervoer is geregeld. De reiskosten worden vergoed door de afdeling. (€ 0,19 per
Km.)
Wilt u mij, gelijktijdig met het bericht of de geselecteerden mee spelen aan deze
afdelingsontmoeting van de sterkste jeugdspelers uit de deelnemende afdelingen, de
namen en adressen van de begeleiders doorgeven.
De verenigingen worden verzocht de geselecteerden op de hoogte te stellen. Er zijn n.l.
geen persoonlijke uitnodigingen verzonden.
Zoals gebruikelijk zal er in afdelingsshirts (ZuidWest) worden gespeeld. Deze worden
op de dag uitgereikt.
Voor meerdere informatie betreft deze afdelingsontmoeting kunt u met mij contact
opnemen.
N.v.Erp
Begijnenstraat 169,
5341 BJ, Oss
Tel.: 0412-632106
E-mail: nicovanerp@home.nl
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Teamsamenstelling jeugd afdelingsontmoeting 21 november 2004
Meisjes junioren
1
Wies van Haaren
Taverbo

2
res.1
res.2
res.3

Inge Fonken
Lacey Koole
Audrey Koole
Sandra Timmermans

Vice Versa´51
Sar´72
Sar´72
Wanzl/Belcrum

Meisjes kadetten
1
Simone de Klerk
2
Monique Posthuma
res.1 Nina Veeken
res.2 Mandy de Kloe
res.3 Lisette van Meel

Sar´72
Red Star´58
Never Despair
Waalwijk
Wanzl/Belcrum

Meisjes pupillen/welpen
1
Diane Overbeeke
2
Marlotte Staps
res.1 Nikkie Snapper
res.2 Loulou van Beijsterveld
res.3 Sharina Davidse

Hotak´68
Taverbo
Tanaka
Wanzl/Belcrum
´t Zand

Jongens junioren
1
Loran van Grootel
Unicum
2
Jeroen Christiaansen
Tanaka
res.1 Vanja vd Pol
TTCV/Herwaarden
res.2 Wesley Wegman
´t Zand
res.3 Dirk Ekelschot
Tios´51
Jongens kadetten
1
Ray van de Hijde
2
Thomas van Gasteren
res.1 Simon Schoones
res.2 Ivo van den Eerenbeemt
res.3 Robin Peeters
Jongens pupillen/welpen
1
Mike van de Hijde
2
Melik Ohanjan
OTTC
res.1 Bouke Hagreis
res.2 Patrick de hoorn
res.3 Stefan van Doormaal

Wanzl/Belcrum
JCV
JCV
Never Despair
Flash
Wanzl/Belcrum
OTTC
Back Hands
Tios´51

