DELTA
OPEN ZEEUWSE
MIXED DUBBEL
2007
Naam:

Delta Open Zeeuwse Mixed Dubbel 2007

Datum:

zondag 21 januari 2007

Aanvang:

10.30 uur

Plaats:

De Zandkuil, Breeweg 94f, Middelburg, tel. 0118-64112

Organisatie:

TTC Middelburg

Toernooileiding:

Bram Houterman

Inschrijfadres:

Bram Houterman, Amnestylaan 165, Middelburg
tel. 0118-624415
e-mail: bhouterman@zeelandnet.nl

Deelname:

Deelname staat open voor gemengde dubbels
samengesteld uit spelers die beiden NTTB-lid zijn.
Zowel senioren als jeugdspelers kunnen, ongeacht hun
leeftijd of licentie, deelnemen.
Combinaties van een senior met een jeugdlid of van
leden van verschillende verenigingen zijn toegestaan.

Speelwijze:

Meerkampsysteem (zes-, zeven- of achtkampen),
eventueel gevolgd door finalewedstrijden.
De dubbels worden al naar gelang hun sterkte
ingedeeld in een viertal klassen.
Er wordt gespeeld in “best of five” met games tot 11.

Aantal tafels:

8

Ballen:

Er wordt gespeeld met Tibhar*** ballen.

Prijzen:

In iedere klas zijn minstens twee prijzen beschikbaar.
Daarnaast worden nog extra prijzen verloot onder alle
deelnemers.

Inschrijving:

Inschrijving kan plaats vinden via bijgaand
verzamelinschrijfformulier. Ook is directe inschrijving
per e-mail mogelijk (bhouterman@zeelandnet.nl).
Inschrijving verplicht tot betaling en deelname. De

inschrijving sluit op vrijdag 29 december 2006 of
zodra het maximum aantal dubbels van 56 bereikt is.
Kosten:

De kosten bedragen € 4,-- per deelnemer (€ 8,-- per
dubbel) te voldoen op bankrekening 34.93.15.221
t.n.v. Bram Houterman te Middelburg onder vermelding
van Open Zeeuwse 2007

Kleding/schoeisel:

Het dragen van witte shirts en/of shorts is niet
toegestaan. In de speelzaal zijn buitenschoenen en
schoenen met donkere zolen verboden.

Toegang:

Toegang is gratis.

Consumpties:

In de kantine zijn diverse hapjes en drankjes te
verkrijgen.

Inlichtingen:

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
toernooileiding.
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Dit formulier voor vrijdag 29 december insturen of mailen naar:
Bram Houterman
Amnestylaan 165
4336 LL Middelburg
bhouterman@zeelandnet.nl

vereniging

