SERVEER RALLY EN SCOOR!
… tegen kinderen van je eigen leeftijd op het groene speelveld
met groene ballen (stage 1)
Groen staat voor tennis op de hele baan met een iets zachtere bal
dan de gele.
Kenmerken Groen
- Het kind kan gecontroleerd spelen met een groene (of stage 1
bal) op het hele veld. De normale gele wedstrijd-bal is nog moeilijk
te controleren, deze is namelijk harder en stuitert te hoog.
- Het kind kan de bal bovenhands serveren en kan zelf-standig een
wedstrijd spelen.
- Het kind is ongeveer tussen de 8 en 12 jaar.

Meedoen
U kunt zich alleen persoonlijk digitaal inschrijven via
www.pro-tennis.nl. We verzoeken u ons te machtigen
het inschrijfgeld € 9,50 af te schrijven van uw rekening.
Extra prijs
Schrijf in voor minimaal vier toernooien uit het hele circuit en
ontvang een leuke prijs!
‘Like’ www.facebook.com/tenniskidsnl
en wees als eerste op de hoogte van de spectaculaire veranderingen vanaf september 2013.
Spelen op niveuau
Niveau 1 = gevorderd, niveau 2 = gemiddeld
niveau 3 = beginner / zwak
Geef je niveau op met inschrijven.

datum
zondag 4 november 2012, tijd 13.00 - 19.00 uur
(regiowedstrijden)
zondag 4 november 2012, tijd 12.00 - 18.00 uur
(regiowedstrijden)
zondag 11 november 2012, tijd 10.00 - 16.00 uur
(regiowedstrijden)
zondag 25 november 2012, tijd Groen 2 en 3: 09.30 - 13.30 uur,
Groen 1: 14.00 - 18.00 uur
zondag 16 december 2012, tijd Groen 1, 2 en 3: 13.00 - 16.30 uur
zondag 27 januari 2013, tijd Groen 2 en 3: 09.30 - 13.30 uur,
Groen 1: 14.00 - 18.00 uur
zondag 10 februari 2013, tijd Groen 1: 10.00 - 14.00 uur,
Groen 2 en 3: 14.00 - 18.00 uur
zondag 3 maart 2013, tijd Groen 2 en 3: 09.30 - 13.30 uur,
Groen 1: 14.00 - 18.00 uur

Handige links
Op www.tenniskids.nl vind je alle informatie over de
kleuren.
Surf naar www.knltb.nl, kies “mijn district”
en klik op “jeugdactiviteiten“ voor de meer details.
Daar vind je ook de jeugdinformatiegids.
Klik voor alle toernooien op de toernooizoeker.
Regiowedstrijden groen
De wedstrijden van 4 en 11 november sluiten aan op
de Districtjeugdkampioenschappen van 8 en 9 december. De wedstrijden zijn net anders, dus met 100%
spelplezier!
Inschrijven (klik op link)
T.C. De Beampipers, Drachten
De Vliegende Bal, Sneek
Tenniscentrum de Bontekoe, Leeuwarden
Tenniscentrum de Bontekoe, Leeuwarden
D.L.T.C. Drachten, Drachten
Tenniscentrum De Sanjes, Zwaagwesteinde
Tenniscentrum Emmeloord, Emmeloord
Tenniscentrum de Bontekoe, Leeuwarden

