Ahoy Captains Stratentoernooi !
(Op za 18 mei, 19u)

Allereerst willen wij jullie bedanken dat jullie bereid zijn straatcaptain te zijn!
Hieronder wat meer informatie. Mochten jullie hierna nog vragen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag.
Doel van het Stratentoernooi: Op een gezellige sportieve manier in straat(team)-verband het opnemen tegen de
andere straten uit de Zeevang en omstreken. Deze activiteit is er met name op gericht om niet-leden kennis te laten
maken met de tennissport. En dat kan voor onze vereniging weer nieuwe leden opleveren!
Ervaring en materiaal is niet vereist. Een week voor het toernooi, op zaterdag 11 mei wordt er een clinic verzorgd door
tennistrainers van de Kloek. Hier zijn rackets en ballen beschikbaar, evenals tijdens het toernooi. Als een deelnemer
mee wil doen is het alleen van belang dat de sportschoenen weinig profiel hebben, om de onze smashcourt banen niet
te beschadigen. Met de clinic worden de eerste beginselen aangeleerd. Dan kan met het eigen team worden
deelgenomen aan het Stratentoernooi. Als captain is het leuk om bij je team aanwezig te zijn op 11 mei. Je hoeft zelf
niet mee te doen, het is voor de teamleden zonder tenniservaring.
Als straatcaptain vragen we je om een team samen te stellen. Een team bestaat uit minimaal 4 personen van 18 jaar en
ouder. In een team zijn maximaal 2 al lid van de Zeevangspelers. Je kunt deelnemers uit je straat of bij jou in de buurt
benaderen, of zij mee willen doen. Tijdens het Stratentoernooi worden dan enkele wedstrijden gespeeld (dubbels en/of
mix).
We hebben een flink aantal captains benaderd en bereid gevonden om straatcaptain te zijn.
Straatcaptain houdt in:
- Samenstellen van een team
- Aanspreekpunt van “de straat”
- Contactpersoon voor opgave, en actief werven van team
- Tussenpersoon organisatie en deelnemers
Voorwaarden voor inschrijving:
- Een team moet uit minimaal 4 personen bestaan, verhouding man/vrouw maakt niet uit
- Een straat mag meerdere teams inschrijven
- Minimaal 1 en maximaal 2 leden van De Zeevangspelers in 1 team
- Probeer de gemiddelde speelsterkte van een team niet sterker te laten zijn dan 7,5, het is een
gezelligheidstoernooi.
- Deelnemers zijn 18 jaar of ouder
- Overige leden van De Zeevangspelers die buiten de Zeevang wonen en niet in één van de deelnemende
straten wonen, mogen zelf een team samenstellen, denk wel aan bovenstaande punten.
Meld de teams uiterlijk 30 april aan bij de organisatie, via ITC@Zeevangspelers.nl of je formulier in de brievenbus bij
Gabriëlla van Vuure, De Krommert 141, 1474PT Oosthuizen.
Mocht jezelf verhinderd zijn in de week dat het toernooi plaatsvindt, wil je er dan voor zorgen dat een ander lid van het
team de contactpersoon met de organisatie wordt.
Voor vragen:
Veel succes!!

ITC@Zeevangspelers.nl of contact met Nienke de Rijk of Gabriëlla van Vuure.

