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MIXED-DUBBELTOERNOOI 
WOENSDAG 13 MEI 2015 

AANVANG: 20.00 uur 
 
Op Woensdagavond 13 MEI 2015 willen wij bij Tafeltennisvereniging Het Markiezaat te Bergen op 
Zoom alweer ons 15e Mixed-dubbeltoernooi organiseren. 
Dit is de woensdag voor Hemelvaart, de volgende dag is meestal een vrije dag voor iedereen. 
 
Het toernooi zal plaats vinden in onze zaal, gelegen aan de Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom. 
Telefoonnummer zaal: 0164-260149. 
 
De inschrijving staat open voor alle NTTB-senioren met een toernooilicentie en voor recreanten, 
eventueel ook voor junioren indien er belangstelling is. 
Ook staat inschrijving open voor onze collega-spelers van OTC-Nederland en uit België. 
 
Afgelopen jaar hebben wij op verzoek een zogenaamde vriendenpoule in het leven geroepen. In deze 
poule bestaan de koppels uit een tafeltennissende en een niet-tafeltennissende speler of 2 niet-
tafeltennissers. 
Deze poule willen wij ook dit jaar weer in het leven roepen als er voldoende animo is.  
 
Graag inschrijven met partner, aangezien de dames in de meeste verenigingen niet dik gezaaid 
zijn. 
 
Mochten er toch dames zijn, die in willen schrijven en geen partner hebben, dan willen wij uiteraard 
wel op zoek gaan naar een mannelijke partner. Heren zijn er meestal genoeg voorradig. 
 
Bij voldoende deelname komen er klassen voor licentie-spelers op sterkte ingedeeld, een aparte 
klasse voor de recreanten en een vriendenpoule. 
 
Bij voldoende deelname worden kleine meerkampen gespeeld met aansluitend een finalepoule. In het 
andere geval zal de toernooivorm aangepast worden aan het aantal deelnemers, want het toernooi 
gaat altijd door. 
 
We proberen iedereen minimaal 4 wedstrijden te laten spelen. 
 
Per klasse zijn er 2 prijzen beschikbaar. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon, te betalen op de speelavond bij binnenkomst. 
 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is woensdag 6 mei 2015, of zoveel eerder als het 
toernooi vol is. 
 
De definitieve indeling zal net als de afgelopen jaren op de speelavond zelf bekend gemaakt worden. 
Dus wie inschrijft wordt gewoon om 20.00 uur verwacht. 
 
Inschrijven gaarne via bijgevoegd inschrijfformulier. 
 
Met vriendelijke sportgroeten 
namens T.T.V. Het Markiezaat 



Hanny Rosenboom 
Meireweikes 16 
4751 JS Oud Gastel 
Tel. 0165-511117 
Email: jrosenboom@ziggo.nl 


