
 
 

Mr. M.A.C. Vermunt Invitatietoernooi 2011 

 

Na het succes van vorig jaar heeft de sponsor dit jaar besloten het toernooi een 

vervolg te geven. Het toernooi zal plaatsvinden in Hoogerheide op zaterdag 11 

juni 2011 voor de senioren en zondag 12 juni 2011 voor de jeugd.  

 

Het toernooi wordt iets groter dan afgelopen jaar en daardoor zal er in een 

grotere zaal gespeeld worden op meer tafels. 

Er zal dit jaar bij de senioren plaats zijn voor 42 landelijke spelers en 18 

afdelingsspelers. De leeftijdsgrens is dit jaar komen te vervallen omdat er 

geprobeerd wordt het niveau nog hoger te krijger dan afgelopen jaar. 

Bij de jeugd is er dit jaar plek voor 42 junioren en kadetten. Ook daar wordt 

geprobeerd om een sterkere bezetting te krijgen dan vorig jaar.  

Tevens is er voor de eerste keer plaats gemaakt voor welpen. Hiervoor zijn er 18 

plaatsen vrij. 

 

Het leuke aan dit toernooi is dat er wordt begonnen in grote meerkampen waar 

om best of 3 gespeeld wordt. Zo speelt iedereen veel wedstrijden. Het vervolg 

wordt uitgespeeld in best of 5. Ook apart is dat alle dubbels door de organisatie 

gemaakt worden en hierin wordt alleen om best of 3 gespeeld. 

 

Na afloop op zaterdag wordt er weer een party gehouden in de lokale kroeg De 

Noot waar de Live band Zero Friction zal optreden. Iedereen is welkom en entree 

is gratis! 

 

Dit weekeinde zal gestart worden met het verzenden en uitdelen van de 

uitnodigingen. Het merendeel van de spelers die vorig jaar hebben meegedaan 

kunnen weer op een uitnodiging rekenen. 

 

Zal Roald van de Landen zijn titel kunnen verdedigen bij de senioren? Een 

zekerheid is dat de jeugd een andere winnaar zal krijgen omdat Twan Schipper 

inmiddels senior is, maar we kijken er naar uit of hij het bij de senioren ook zo 

ver kan schoppen. 

 

Lijkt het je ook leuk om mee te doen stuur dan een mailtje naar 

jaccoschoone@gmail.com, want misschien is er nog plaats vrij of kun je op de 

reservelijst geplaatst worden. 

 

TTV Hotak’68 

Jacco Schoone 

 


