Nieuwsbrief
Taekwondo club Lautenschläger
Geachte ouders,
Zoals in de nieuwsbrief te lezen is die op onze website vermeld staat
www.lautenschlager.nl wordt dit de eerste van de reeks 7 wedstrijden voor de
zomervakantie. We zijn op de club de afgelopen twee maanden uitsluitend bezig
geweest met intensieve wedstrijdtraining. De resultaten op de training worden al goed
zichtbaar. Op de eerste wedstrijd van dit jaar hopen wij deze resultaten dan ook terug te
zien in de vorm van meer eerste plaatsen. Uiteraard gaat het ook helpen als onze trouwe
supporters ook weer meegaan zodat we weer een gezellige dag met z’n allen krijgen.
A.s. zaterdag 22 februari ’14 gaan we met 12 deelnemers op reis.
De wedstrijden worden gehouden in de sporthal Jan Schutskamp, De eendenkooi,
postcode 5223 KG te ‘s-Hertogenbosch. De weging is van 07.30 - 08.30 uur voor de
pupillen, 09.00-10-00 uur voor de aspiranten. Het tijdschema voor de wedstrijden is
gepland van 09.30 - 18.00 uur. De heenreis zal ongeveer een uur bedragen. Het
clubbeleid is samen, uit samen thuis en we vertrekken dan ook gezamenlijk vanaf
de club. We verzamelen ons voor de club om 06.30 uur en vertrekken om 06.45 uur.
Wees op tijd en laat je clubgenoten niet de dupe worden van uitsluiting aan deelname,
wat zal gebeuren als je niet op tijd op de weging verschijnt.
De kosten voor deelname aan de wedstrijden bedragen € 20,00 en moeten betaald zijn
op donderdag 20 februari a.s.
Kunnen ouders niet zelf rijden dan is er een bijdrage vastgesteld voor een vrijwillige
chauffeur die door het bestuur van de club is aangesteld. De kosten zijn dan € 10,00 per
persoon voor de gemaakte benzine kosten.
Entree voor volwassenen is € 6,00 voor kinderen € 4,00.
Wat moet je meenemen voor de wedstrijden:
1: Je taekwondopaspoort met betalingsbewijs.
2: Schoon taekwondopak.
3: Je band
4: Mond-, hand-, arm-, beenbeschermers.
5: Eten en drinken.
6: Goed humeur.
Let op!!!! je moet kort geknipte nagels hebben, anders kan je niet deelnemen aan de
wedstrijden. Hier wordt door de scheidsrechters streng op gelet.
Met vriendelijke groet,
Richard Lautenschläger
010-4526696
06-25025362

