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Beste turnsters en turners,

Heb jij al eens laten zien hoeveel je al kan? 
Lijkt het je leuk om met je turnvriend(inn)en eens een echte wedstrijd te turnen?

Wil jij dit jaar een poging wagen om naar huis te gaan met de wisselbeker? 

Doe dan mee met de TENACO Cup Competitie ! 
Alle leden die (bijna) 7 jaar of ouder zijn mogen meedoen (geboren in 2010 of eerder). 

De TENACO Cup Competitie bestaat altijd uit twee wedstrijddagen, spannend dus omdat we pas ná de tweede wedstrijd 
weten wie er met de TENACO CUP wisselbeker naar huis gaan. Voor iedere categorie is er uiteraard ook een bronzen, 
zilveren of gouden medaille te verdienen.

De wedstrijden zijn dit jaar op:  Zondag 26 maart 2017
 en 
 Zondag 25 juni 2017

Op de wedstrijd is een (eigen) turntenue verplicht. 
Beide wedstrijden zijn in Sporthal De Zijde, De Zijde 1 in Bergschenhoek, in de turnhal met een echte wedstrijdvloer.
De wedstrijdtijden worden kort voor elke wedstrijd per brief bekend gemaakt.

Je kunt je aanmelden voor de TENACO Cup Competitie door onderstaand strookje in te vullen 
en in te leveren bij je train(st)er, uiterlijk vrijdag 24 februari 2017. De kosten bedragen € 16,00 
en worden na ontvangst van je inschrijving rond 15 maart 2016 automatisch geïncasseerd. 

We zien je graag op deze gezellige wedstrijddagen! Als je nog vragen hebt, dan kun je altijd terecht bij je train(st)er.

Tot op de TENACO Cup Competitie!

Ja ! Ik doe mee aan de TENACO Cup Competitie 2017:

Naam:  ....................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...............................................................................................  Meisje / Jongen

Turnt op:  ...............................dag  van  ........  tot  .........  uur

Ik ga akkoord met de betaling van het wedstrijdgeld van € 16,- via automatische incasso:

Naam:  ....................................................................................................................................................

IBANnummer:  ....................................................................................................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

U
IT

ER
ST

E 
 IN

LE
VE

RD
AT

U
M

:  
VR

IJD
AG

 2
4 

fe
br

ua
ri 

20
17

In te vullen door trainer           Niveau R3 R2 R1 12 11 Anders: 


