
 

     Ouder/Kind tennistoernooi  
 
       met HTV,  `t Lobke en `t Trambaantje 
   
                          op 16 september 2018 
 

 

Zondag 16 september hebben we weer ons jaarlijks terugkerend 
ouderkind toernooi. Hebben jullie er ook weer zin in? Wij in ieder 
geval wel! 
Dit jaar hebben we ook `t Trambaantje en `t Lobke gevraagd.  
Maar wordt er bij HTV getennist. De toernooi dag is van 10 tot 
17uur. Er is een ochtend en middag planning, maar dit is  
afhankelijk van de inschrijvingen. 
Er moet minimaal 1 persoon lid zijn van je club , behalve een ouder 
mag het ook oma, opa, broer, zus, tante, oom, verzorger etc. zijn 
die met je meespeelt. 
Wij willen deze succesvolle dag afsluiten met een heerlijke BBQ, 
kom je deze dag alleen aanmoedigen dan kun je je zelf voor een 
klein bedrag inschrijven om toch mee te eten. 
Een paar dagen voor het toernooi kun je kijken op de HTV site hoe 
laat je eerste wedstrijd begint. 
 

• Inschrijving is mogelijk van 6-8-2018 t/m 9-9-2018. 

• Aanvangstijd 10.00 uur  

• De eerste wedstrijd die je speelt vind je 14 september op de site:  
www.HTV.nl 

• Kosten tennis € 3.50 pp 

• Kosten eten   € 5.00  pp 

• Kosten eten en tennissen € 8,50 pp 

• Partner mag zijn vader / moeder / oom / tante / verzorger etc. 

• Dus een vader van 50 jaar mag ook met zijn zoon/dochter van 25 tennissen. 

• Met de indeling wordt hier rekening mee gehouden 

• Het blijft een gezelligheids-toernooi, maar we kijken wel naar de speelsterkte 
zodat iedereen fijn kan tennissen. 

 
 
 
 
 



 
 

Inschrijfformulier  
 
 
 
 
 
Lid van     ……………………………..     Tennist met 
 

Naam : ………………………………… Naam : ………………………….……… 
 
Voornaam : ……………………………… Voornaam : ………………………….……… 
 
Adres : …………………………………… Adres :  …………………….…………… 
 
E-mail adres :……………………………..…. E-mail adres : ……………………………....…. 
 
Telefoon :  …………………….……………. Telefoon : …………………….……………. 
 
Geb.datum :  …………………………..…… Geb.datum : ……………………………..…… 
 
Speelsterkte :  ……………………………….. Speelsterkte : ………………………………….. 
 

Ik schrijf mij in  
 
0  voor deelname aan de wedstrijden    
 
0  voor deelname aan het eten 
 
 
 
 
Ik  betaal …….x tennis            a  € 3.50       =   € ……………. 
 
Ik  betaal …….x eten              a  € 5.00       =  € …………….. 
 
Ik betaal  …….x tennis +eten a  € 8,50       =  €…………… … 
 
TOTAAL                   €……………… 

Ik wil graag een tennisracket van jullie lenen    ja/nee 

Dit formulier kunt  u inleveren en betalen ( enveloppen zonder geld  

worden niet ingeschreven) bij:   

Cliff Kampers Vilsterendreef 25 Helmond of in de info/ideeën bus van de club waar je tennist.  

Graag in een gesloten enveloppe met daarin het verschuldigd bedrag!! 

 

 


