
Alternatieve Senior  Competitie  (ASC) DAMES AANMELDINGSFORMULIER SEIZOEN   2020     
          
Beste Helios-(st)er, 
 
De komende voorjaars- en zomerperioden van 2020 willen we weer mee gaan doen aan de ASC. Van te voren 
willen we inventariseren wie er dan kunnen en ook willen spelen. Kortom deze actie is om te beoordelen 
hoeveel teams er op 19 februari 2020 ingeschreven kunnen worden.  
Liesbeth van der Eerden zal hiervoor zorg dragen. Voor de mannen zal Koop Dekker de inschrijvingen 
verzamelen. 
 
LET OP! Dit verzoek geldt alle leden die willen meedoen aan de ASCompetitie, dus ook zij die al eerder hebben 
meegedaan. De verantwoordelijkheid van de teamsamenstellingen berust bij de aanvoerders van de teams. 
 
Ter informatie: 
Van half juni t/m 31 augustus 2020 kunnen senioren (dames 50+ en heren 55+)weer meedoen aan de ASC. 
Een sportieve competitie, waarbij de gezelligheid zeker niet op de laatste plaats komt.  
Er wordt gespeeld tegen verenigingen uit de regio in competitieverband.  
 
De ca. 5 thuis- en 5 uitwedstrijden (dubbelpartijen) worden gespeeld in de perioden:  
De thuiswedstrijden worden voor de dames gespeeld op woensdagochtend en de heren op vrijdagochtend 
vanaf ca. 09.30 uur – ca.14.00 uur. Voor de uitwedstrijden zijn we afhankelijk van de speeldag van de 
tegenstanders.  
Eis: minimaal 6 spelers per wedstrijddag per team. Men hanteert een minimale beschikbaarheid van 4 keer van 
de 10 speeldagen. 
  
Wij hopen voor 2020 Heliosteams in te kunnen inschrijven, maar dan hebben we uw aanmelding wel nodig.  
Met een vergoeding (voor 2020: cica € 100 per team of wel € 10 per team per wedstrijd) kunnen alle 
verenigingskosten worden gedekt en kunt u genieten van een (h)eerlijke competitievorm.  
Vakantie in die periode is geen probleem, er wordt zoveel mogelijk gelijkelijk ingedeeld op beschikbaarheid. 
 
 
Heeft u interesse en voldoet u aan onderstaande criteria: 

• enthousiast tenniss(t)er 
• competitie-ervaring is niet nodig én iedereen is welkom, dus ongeacht speelsterkte; 
• minimale leeftijdgrens in 2020, dames: 50 jaar. 

                      heren: 55 jaar.  

 
 

Aanmelden vóór 17 februari 2020 door onderstaand formulier ingevuld te sturen naar: 

Dames/heren:L.vandereerden@kpnplanet.nl , P.Breughellaan 39, Bilthoven. 
 

Aan de hand van de aanmeldingen wordt het aantal in te schrijven teams bepaald. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
aanmeldingsformulier: 

 
Ik wil graag meedoen aan de competitie: 
 
Naam:        tel.nr :    Geb.dd  
 
Email adres:       
 
 
 
Zodra de data van de wedstrijden bekend zijn (meestal in april), wordt U tzt geïnformeerd door de aanvoerder. 
 
0 Ik stel mij eventueel ook beschikbaar als aanvoerder        0 ik wil helpen als “assistent aanvoerder”. 
 
 

De aanvoerderstaak is voor iedereen uitvoerbaar, kost weinig tijd en met indeling e.d. kan worden geholpen. 
Routebeschrijvingen voor de uitwedstrijden zijn (via internet www.knltb.nl) voorhanden.  
Je bent  verantwoordelijk (zoals overigens elk teamlid) voor de teamsamenstelling. 
Zónder aanvoerders is echter een ASCompetitie niet mogelijk!!! 


