KWALIFICATIE LANDELIJKE MEERKAMPEN

2007-2008

De werkgrpoep T en W van de afdeling ZuidWest nodigt hierbij alle jeugdspelers en
speelsters met een A, B en een sterke C-licentie en alle welpen uit om deel te nemen
aan de kwalificatiemeerkampen. Jeugdleden met een C-licentie mogen ook
inschrijven. Maar hiervan worden er zoveel geaccepteerd als organisatorisch mogelijk
is. Bij een te groot aantal aanmeldingen van C spelers worden deze geaccepteerd in
volgorde van sterkte.
De A - spelers(sters) spelen geen voorronden, maar zijn wel verplicht zich in te
schrijven. Anders kunnen zij niet aangemeld worden voor de landelijke ronden.
e
Indien organisatorisch mogelijk spelen de jeugdleden met een B licentie vanaf de 2
ronde.

De lijst met A en B licenties voor het seizoen 2007-2008 staan vanaf
nu op de site van de afdeling ZuidWest
Het inschrijfformulier en de convocatie kunt u ook downloaden van de siet van
ZuidWest.
Er wordt gespeeld op de volgende data:
1e ronde
2e ronde
finales

zondag 7 oktober 2007
zondag 21 oktober 2007
zondag 4 november 2007

Er wordt gespeeld bij de meisjes als zowel bij de jongens gespeeld in de volgende
leeftijdsklassen:
Junioren
(geboren van 01-01-1990 t/m 31-12-1992)
Kadetten
(geboren van 01-01-1993 t/m 31-12-1994)
Pupillen
(geboren van 01-01-1995 t/m 31-12-1996)
Welpen
(geboren na 01-01-1997)

IVm met het niet opkomen in het afgelopen seizoen zijn uitgesloten van
deelname:
J.Beset
JCV
bondsnr.:3533167
geb.datum:181292
F.Smits
JCV
bondsnr.:3594024
geb.datum: 140893
M.Vink
JCV
bondsnr.:3533117
geb.datum: 311294
L.vd.Steen Taverbo
bondsnr.:3460275
geb.datum:151292
Inschrijfkosten: € 4,00 per persoon. Deze kosten worden door de penningmeester van
de NTTB afdeling ZuidWest verrekend.
Voor de jeugdleden die zich plaatsen voor de eerste landelijke ronde zal een bedrag
van € 12,00 extra in rekening gebracht worden.
Inschrijving verplicht tot betaling.
Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 1 september 2007
Inschrijfadres: Rene Lauwerijssen,
Fluwijnberg 40,
4708 CA, Roosendaal
tel.nr.: 0165-547502
E mail: tsarevalauwerijssen@zonnet.nl
A/B meerkampen jeugd2007-2008

