Sinds 2015 bestaat de TEN-PRO Global Junior Tour. Een Nederlandse organisatie die
internationale tennistoernooien organiseert voor jonge tennis talenten. Jaarlijks organiseren
wij toernooien over de gehele wereld: Europa, USA, Azië en Australië. De deelnemers zijn
ambitieuze, getalenteerde tennis spelers van 9-16 jaar die van over de hele wereld komen.
De Dutch Bowl is het internationale jeugdtoernooi dat wij in Nederland organiseren. Dit jaar
wordt de Dutch Bowl georganiseerd van zondag 15 mei - zondag 22 mei 2022.. De locatie
waar we dit toernooi spelen: Kei-Fit in Gendringen en de Kei-Fit locatie in
Lichtenvoorde. We starten iedere dag de wedstrijden om 8.00 uur en spelen 8 ronde per
dag zodat we rond 20.00 uur klaar zijn. Zonder de hulp van vrijwilligers zijn wij niet in staat
om van de DUTCH BOWL een prachtig en succesvol toernooi te maken!!
Heeft u als tennis liefhebber tijd en zin om ons te helpen?
We zoeken vrijwilligers die als supervisor op de baan staan om te assisteren bij de
wedstrijden: u tost samen met de spelers over wie er begint met de service, u houdt de
inspeeltijd bij en als er calamiteiten zijn helpt u de spelers. U bent geen scheidsrechter
maar mochten de spelers er samen niet uitkomen kunt u hen helpen dit op te lossen. U kunt
hierbij denken aan is de bal uit/in, wat is de score etc. Komt u er met de spelers niet uit dan
komt onze Head referee u helpen.
Lijkt het u wat om met ons dit toernooi tot een succes te maken dan kunt u een mail sturen
naar sandravorwerk7@gmail.com. Als u daarbij aan kunt geven welke dagen/uren u
beschikbaar bent, het liefst zo gedetailleerd mogelijk (per dag willen we gaan werken
met twee shifts: van 08:00-14:00 uur en van 14:00-20:00 uur, maar alle uurtjes zijn
welkom!).
U kunt ook met vragen naar Sandra Vorwerk mailen.
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