
For English: see below 
Beste (ouders van)  jeugdleden, 
 
De najaarsscompetitie is nog bezig en het klinkt misschien nog ver weg maar het is alweer tijd om je 
op te geven voor de Jeugd Voorjaarscompetitie 2019 voor GROEN en GEEL. Op dit moment zijn de 
speeldata voor de Tenniskids World Tour ROOD en ORANJE nog niet bekend dus die kinderen 
kunnen zich nog NIET inschrijven. Dit kan waarschijnlijk over 2 weken. Hierover ontvangt u uiteraard 
bericht. Lees dit bericht  goed!  
 
Rode competitie: voor kinderen uit geboortejaar 2008-2012 
Oranje competitie: voor kinderen uit geboortejaar 2007-2011 
Groene competitie: voor kinderen uit geboortejaar 2006-2010 
Gele competitie: voor kinderen vanaf geboortejaar 2002-2009 
 
De speeldata voor de Voorjaarscompetitie Groen/Geel 2019 zijn:  
Zondag 7 april 
Zondag 14 april 
Maandag 22 april (2e Paasdag) 
Zondag 12 mei 
Zondag 19 mei 
Zondag 26 mei 
Zondag 2 juni 
Inhaaldagen: 28 april, 5 mei, 30 mei 
 
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 8 december a.s. via 
http://www.thordebataaf.nl/jeugd/jeugdcompetitie/  op de website. Zorg dat je op tijd bent om 
verzekerd te zijn van een plek in een team! Hoewel we zoveel mogelijk rekening houden met jullie 
wensen wat betreft de teamsamenstelling (deze kan je invullen onder “Opmerkingen” op het 
inschrijfformulier), zal Cock Snoei uiteindelijk de indeling bepalen op basis van speelsterkte.  Mocht 
je vragen/verzoekjes hebben, stel deze dan gerust door middel van een antwoord op deze email. 
Inschrijven betekent wel dat je inderdaad het merendeel van de data kan spelen.   
Let op: inschrijving is niet vrijblijvend, we gaan er vanuit dat je minimaal 5 competiedagen 
beschikbaar bent om te spelen.  
 
Per team is er een begeleider nodig. De taak van deze begeleider is om een speel-rij-begeleid-schema 
te maken en aanspreekpunt is voor de JC. Het is zeker niet de bedoeling dat de begeleider iedere 
week aanwezig is en de andere ouders niet! Iedere ouder dient dit af en toe te doen. 
 
Het dragen van de Thor competitie kleding (rood Thorshirt en witte broek/rokje) is verplicht. Deze is 
te bestellen in de Tennisshop voor €42,50 per set.  
 
Hartelijke groet, 
Esther en Mark (JC Thor de Bataaf) 
 
  



 
Enlish version: 
Dear (parents of) youth players, 
  
The Autumn competition is still running but it is already time to enroll for the Spring competition 
2019 for Green and Yellow. At this moment the dates are not yet available for RED and ORANGE so 
these children cannot enroll in the competition yet. As soon as the dates are available (in 
approximately) 2 week, I will notify you. Please read this message carefully!  
 
Red competition: children born between 2008-2012 
Orange competition: children born between 2007-2011 
Green competition: children born between 2006-2010 
Yellow competition: children born between 2002-2009 
 
Spring competition Green/Yellow 2019 dates are: 
Sunday April 7 
Sunday April 14 
Monday April 22 (2nd Easter Day) 
Sunday May 12 
Sunday May 19 
Sunday May 26 
Sunday June 2 
Extra days: April 28, May 5, May 30 
 
The deadline for application is December 8th 2018 via 
http://www.thordebataaf.nl/jeugd/jeugdcompetitie/ at the website. Be on time to secure your spot 
on a team! We will try to meet all your preferences for team composition although in the end our 
Head trainer Cock Snoei will determine the team composition based on strength of players. May you 
have any questions or requests, please reply to this email.  
Be aware: registration is not without obligations, we assume that you will be available at least 5 
competition dates to play.  
 
Every team needs a captain. The tasks of this captain is to make a play-drive-supervise-schedule. It is 
absolutely not the idea that this captain is present for every match! Every parent needs to fulfil this 
job every now and then. 
 
Competition at Thor is obligatory played in Thor Tennis Outfit (red Thor shirt and white shorts/skirt) 
which can be ordered in the Tennisshop for €42,50 per set. 
 
Kind regards, 
 
Esther and Mark (JC Thor de Bataaf) 
 


