
                                                       
 
 

 
 
 

 
 
 

 
UITNODIGING   MIDZOMERTOERNOOI                    Amersfoort, juli 2017 
 

Op zaterdag 19 augustus 2017 wordt het Midzomertoernooi , voorheen 
Thuisblijverstoernooi, georganiseerd.  
De organisatie is weer in handen van de ETC van STA, waarbij wordt samengewerkt 

met Theo Meijer Sport. Deelname staat open voor alle STA-leden en voor 45+ 
tennisleden van TMS. Voor dat toernooi zijn op 19 augustus 2017 de binnenbanen 1 
t/m 4  gereserveerd, waardoor vrij spelen tussen 11.00-17.00 uur op de binnenbanen 

niet mogelijk is.   
  
 

Er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. 
Iedereen speelt 3 keer een ronde van 25 minuten met 5 minuten wisseltijd/inspeeltijd.  
Er wordt naar gestreefd om de wachttijd tussen de speelrondes maximaal één uur te 

laten zijn. In die tussentijd is er gelegenheid om bij goed weer en bij vrije banen, op 
de buitenbanen even een balletje te slaan. 
 

 
De deelnamekosten zijn € 8,50 per persoon. Er wordt door TMS voor flesjes water, 
fruit en hapjes tussendoor gezorgd.  

  
   

Als bijlage bij deze uitnodiging treft u een inschrijfformulier aan. Tevens zijn inschrijf-
formulieren bij de receptie van Theo Meijer Sport verkrijgbaar. En u vindt ze bij het 
mededelingenbord van STA.  

Bij teveel inschrijvingen wordt er geloot. 
 
 

Let op 
Inschrijving kan vanaf zaterdag 15 juli.  
Het inschrijfformulier moet uiterlijk dinsdag 8 augustus 2017 ingeleverd zijn. 

Dit kan alleen door deze af te geven bij de receptie van Theo Meijer Sport. U dient 
daarbij tevens het inschrijfgeld van € 8,50 contant (dus niet pinnen) aan een 
medewerker van TMS te betalen.  

 
 
Deelnemers krijgen tijdig bericht over hoe laat hun eerste wedstrijd begint.  

Zorg ervoor minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  
 
 

Heeft u nog iets te vragen over het Midzomertoernooi??  Dat kan bij Ellen Schipper op 
telefoon: 033-4724549 of per e-mail: ellenschipper@seniorentennisamersfoort.nl .   
 

 
Zoals we gewend zijn, rekenen we op een goede opkomst 
 

 
De evenementen en toernooiencommissie (ETC) 
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