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Start voorjaarscompetitie
De speelschema’s voor de voorjaarscompetitie zijn
bekend. Hieronder een schema wanneer uit en thuis
gespeeld wordt.

PAGINA 2

NIEUWSBRIEF TENNISKIDZ

Op het moment van publiceren waren er een aantal tijden bij sommige wedstrijden
nog niet bekend. Zodra we die weten worden jullie per mail op de hoogte gehouden.
Doe jij mee aan de Kia Tenniskids competitie en wil je weten wanneer je moet spelen?
Ga voor de Rode en Oranje competitie naar tenniskids.toernooi.nl. De indeling van de
Groene competitie kun je bekijken op MijnKNLTB.
De stappenplannen voor 'Tenniskids.toernooi.nl' en 'MijnKNLTB' laten precies zien hoe je
bij de indeling, het wedstrijdprogramma en de uitslagen terechtkomt. (tekst knltb)
Zorg dat je een kwartier van te voren aanwezig bent en probeer zoveel mogelijk
samen te rijden.

Overige Data:
Zet in jullie agenda 22 juni !!! Leukste dag van het jaar ????????. Reserveer hier de
hele dag voor. Later meer
4-dorpen junioren toernooi is dit jaar de 15e editie en de finales worden in
Siebengewald gespeeld. EXTRA feest dus. Het toernooi is in de week van 8 t/m 15
juni. Hiervoor kunnen we wel wat handjes gebruiken. Later meer hierover.
Clubkampioenschappen zijn dit jaar gepland op 7 september. We hopen dat we
dan net zo goed weer hebben als vorig jaar.

Sponsors:
Zoals jullie weten hebben we een tweetal sponsors bereid gevonden om de
competitiekids in een leuke outfit te stoppen. Zo kan iedereen zien waar we
vandaan komen!! De kleding ligt op dit moment bij de drukker en we hopen dat
deze nog op tijd klaar is voor de eerste wedstrijd.
SPONOSOREN BEDANKT:
DOUBLE M sound en light

MARC WELLES Interieurprojecten

Mocht je vragen hebben bel, mail of app naar:
Roy de Haan:
06 200 17 687
Mark Peters:
06 222 43 837
Mail: TVSKIDZ@GMAIL.COM
WWW: www.tvsiebengewald.nl

