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Vught, 19 januari 2015 

  

Betreft: indeling Top meerkampen jeugd 

  

  

Geachte heer/mevrouw, 

  

Hierbij ontvangt u de definitieve indeling van de top meerkampen jeugd Midden- en Oost-

Brabant. 

Per klas staan 7  of 8 deelnemers vermeld. U kunt zelf zien welke spelers dat van uw vereniging 

betreft.  Alle aangemelde reserves zijn ingedeeld. 

Vanwege het aantal aanmeldingen zijn de starters 1e en 2e klas samengevoegd. Voor zowel de 

hoogste twee eerste klassers als de hoogste twee tweede klassers zijn prijzen beschikbaar. 

 

De top meerkampen beginnen op zaterdag 24 januari 2015 a.s. om 10.00 uur en worden 

gehouden in de accommodatie van OTTC, Macharenseweg 24 te Oss. 

 

Voor elke klasse zijn 2 prijzen beschikbaar terwijl er voor de andere deelnemers een herinnering 

is. 

Tijdens deze top meerkampen kunnen in de junioren 1e tot en met 5e klasse de eerste twee  

spelers, zowel in Bergen op Zoom als in Oss, zich kwalificeren voor het jeugdklassentoernooi van 

afdelingsspelers dat gespeeld wordt tijdens de Nederlandse Seniorenkampioenschappen A 2015 

te Zwolle op zaterdag 28 februari 2015.  Tijdens de top meerkampen wordt u hierover nader 

geïnformeerd. Ook zal aan de nummers 1 en 2 van de juniorenklassen alvast gevraagd worden of 

zij hiervoor belangstelling hebben. Uiterlijk dinsdag 28 januari wil ik hierover, via de vereniging 

uitsluitsel hebben.   

 

Mocht één van de spelers onverhoopt alsnog verhinderd zijn voor de top meerkampen op 24 

januari, wilt u dat dan z.s.m laten weten, zodat er eventueel nog een reserve kan worden 

opgeroepen. 

Afmelding kan geschieden bij ondergetekende per e-mail jbvgemert@ziggo.nl of telefonisch: 

073-6571779. 

  

In het vertrouwen dat u er voor zult zorgen dat alle ingedeelde spelers op 24 januari a.s. tijdig 

aanwezig zijn, dank ik u alvast voor uw medewerking! 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

namens de Commissie T&W van de afdeling ZuidWest 

  

 

Jan van Gemert 



 


