Hyperion Open 2011
Zaterdag 12 november : Feestavond vanaf 20.00
Zondag 13 november : Toernooi Aanvangstijd 10.00
Locatie : ttv Irene Insulindestraat 3A 5013BA Tilburg
Kosten : 10 euro (incl. toernooideelname ; toernooishirt)
Chinees buffet : 4 euro
Betaling contant op de dag zelf, inschrijven verplicht tot
deelname/betaling
Inschrijven voor 30 oktober via hyperionopen@gmail.com

Ook dit jaar organiseren wij weer de Hyperion Open en dit jaar is het alweer de 6e editie van ons
toernooi!
De Hyperion Open zal plaatsvinden in het weekend van 12 en 13 november en het wordt natuurlijk
weer ouderwets gezellig. Dit jaar spelen we weer in de zaal van TTV Irene (Insulindelaan 3A Tilburg),
dus naast een leuk toernooi garandeert dit ook een hele gezellige feestavond!
Zaterdagavond 12 november beginnen we traditioneel met een knallend feest, waar de biertjes
rijkelijk zullen vloeien en uiteraard is er daarna de mogelijkheid om te overnachten in de zaal. Het
feest zal rond 20 uur beginnen en zal om tot in de late uurtjes doorgaan.
Zondagmorgen wordt je gewekt (met of zonder potten en pannen) en krijg je van ons een heerlijk
ontbijtje. Daarna is het tijd voor het toernooi. Net als vorig jaar spelen we de partijen volgens het
Swiss system. Na de finales is er ook weer de mogelijkheid om deel te nemen aan het overheerlijke
Chinese buffet, wat ieder jaar weer een succes is. De geschatte eindtijd ligt rond 19.00 uur.
Het toernooi staat open voor iedereen (het maakt dus niet uit of je in de NTTB, TTL of een andere
competitie speelt, of helemaal geen competitie). Deelnemers kunnen ervoor kiezen om alleen op te
geven voor het toernooi, daarnaast kan er ook meegegeten worden. De feestavond op de
zaterdagavond staat open voor iedereen en daar hoeft uiteraard niet voor worden opgegeven.
De inschrijving sluit op 30 oktober, of wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt, dus geef
je zo snel mogelijk op!
Voor vragen / opmerkingen mail naar hyperionopen@gmail.com

