LEK Invitatietoernooi 2018

Beste leden van TV Leveroy, T-Ell en TC Kelpen-Oler,
Ook dit jaar willen we weer de gebruikelijke LEK activiteiten organiseren, maar daarnaast willen we voor het eerst
ook een LEK Invitatietoernooi organiseren en wel van zaterdag 24 maart t/m zaterdag 31 maart.
We hopen dat jullie je allemaal inschrijven voor dit gezellige en sportieve toernooi!
De poulewedstrijden zijn van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart 2018. Op zaterdag zijn de (halve)
finales in Leveroy. Je kan deelnemen in de categorie HD/DD. We spelen in 2 categorieën A en B. We willen er
even bij vermelden dat iemand die volgens de KNLTB ranking 4 op pasje heeft staan van harte welkom is om ook
deel te nemen, maar dan niet met een 4 speler. Zijn er binnen één van de categorieën te weinig deelnemers of
om een evenwichtig speelschema te maken, dan delen we jullie in onderling overleg mogelijk in de andere
categorieën in. We streven naar poules van 4 zodat iedereen minimaal 3 wedstrijden kan spelen.
De wedstrijden worden gespeeld op de banen van T-Ell en TVL en de finaledag vindt plaats bij TVL op zaterdag
31 maart.
Inschrijven gaat via www.toernooi.nl LEK invitatietoernooi 2018 of via onderstaande link:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=50306E12-E303-4B36-BCBB-EFFE53663607
De bedoeling is dat je een lid vraagt van een andere tennisvereniging buiten de LEK-verenigingen. Iedereen moet
zich apart inschrijven en de partner vermelden. Je kunt je verhinderingen zelf nog aanpassen tot en met de
sluitingsdatum inschrijving (8 maart 2018).
Heb je geen partner maar zou je wel graag mee willen doen? Geef je op en vermeld daarbij dat je nog een
partner zoekt. Wij zullen dan proberen om je te koppelen aan een andere deelnemer van ongeveer
hetzelfde niveau.
Je mag per persoon 1 verhindering vermelden. We vragen een eigen bijdrage van € 5,00.
Kunnen de wedstrijden niet worden ingepland op doordeweekse dagen, dan willen we wedstrijden plannen in het
weekend van 24 en 25 maart 2018 en indien nodig al op donderdagavond 22 maart beginnen (de periode 22
maart t/m 25 maart tellen niet mee in het aantal verhinderingen, maar geef wel even duidelijk aan welke
dagdelen je niet beschikbaar bent).
Inschrijven kan tot en met 8 maart 2018.

Al onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:
T-Ell
Coolen Financieel Advies, Douven Verhuur, van Geleuken Infra, Garage Heemels, Vakwinkel Henderikx, Hub
Willekens Toneeltechniek, Janssen de Fietsspecialist, KreBoTec, Landgoed Lemmenhof, Linders Kwekerijen,
Medisch Pedicurecentrum Weert, Nemeda Autoservice, Pedicure Bep van Oosterhout, Palmen Sport,
Fysiotherapie Philipsen, Kebabhuis ’t Pleintje, Rabobank, Relife Fitness, Scissors & Co, Slagerij Ruud & Marleen
Heijkers, Snackpoint Elltaria, Soest Trappen, Spar Leon Derksen, Timmerbedrijf Steuten, Echte Bakker Thijs
Koolen, Top Chiropractie, Winkelmolen Meubel en Timmerwerken
TVL
Bakkerij Küster, Broens Bouwbedrijf, Carin, Giel de Friteskoning, Garage P. Geraats, Grafijn, Herbert van
Deursen, Van Heel Accountancy, Mackus, Rabobank, Raf Op Heij Timmerbedrijf, Sport 82, Storms, Timmermans
Juridisch Advies, Total Reset, William Kuster

Misschien ten overvloede maar gedurende dit toernooi kun je niet meedoen aan een ander toernooi en op de
finaledag (zaterdag 31 maart 2018) dien je de gehele dag beschikbaar te zijn!, want op deze dag worden ook
de halve finales gespeeld.
We hebben ons dit jaar nog beperkt in alleen de HD/DD. Gelet op het animo en het verloop van het toernooi,
zullen we bekijken of we dit kunnen uitbreiden naar ook GD en wellicht er een heel finale weekend er van te
maken ipv alleen de zaterdag. We hebben er in ieder geval harstikke veel zin in om deze uitdaging aan te gaan!
Bij deze ook nog het overzicht van de overige geplande activiteiten in 2018. Data zijn onder voorbehoud.
- LEK gemengd dubbel (organisatie T-Ell) 9 juni t/m 16 juni
- LEK enkel (organisatie TCKO) 23 juni t/m 30 juni
- LEK dubbel (organisatie TVL) 25 augustus t/m 1 september
- WinterLEK (organisatie T-Ell) start 23 november
Heb je aandachtspunten/opmerkingen/ideeën voor de organisatie, laat het ons dan gerust weten. Samen kunnen
we er iets moois van maken.
Namens de organisatie,
Hans Tertoolen (T-Ell)
Robert Heijkers (T-Ell)
Nienke Raemakers (TCKO)
Loes Raemakers (TCKO)
Marijke van de Kruijs (TVL)

06 13 43 89 33
06 55 32 10 92
06 22 76 76 29
06 57 75 27 54
06 42 45 63 93
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