
ODT-Klaverblad
Verzekeringen
Beginnerstoernooi
Zondag 30 november 2014
Beste tafeltennisliefhebbers,

Op zondag 30 november 2014  organiseren wij als tafeltennisvereniging ODT weer het traditionele 
beginnerstoernooi voor jeugdleden in onze zaal op het Red Band Sportpark in Roosendaal.

Aan het toernooi mogen meedoen:
 de echte beginners (kinderen die nog geen competitie spelen)
 competitiespelers in de startersklassen (zowel S1 als S2)

De kinderen zullen in dit toernooi veel enkelwedstrijden spelen tegen jeugdspelers van andere 
verenigingen. De competitiespelers en de echte beginners worden elk in een aparte klasse 
ingedeeld. 
Deelname aan het toernooi is gratis.
Consumpties zijn in de kantine verkrijgbaar.

Kinderen kunnen worden aangemeld per e-mail (bij voorkeur in het bijgevoegde Excel-formulier) of
per post uiterlijk zondag 23 november bij:
Dick Krabbendam
Basaltdijk 75
4706 DR Roosendaal
Tel: 0165-555714
e-mail: beginnerstoernooi@ttv-odt.nl

Geef bij de inschrijving aub de voornaam, achternaam, vereniging, leeftijd en het niveau (echte 
beginners, eventueel superstar niveau, competitieniveau en percentage) door.

We sturen deze uitnodiging naar een groot aantal verenigingen in West-Brabant en Zeeland en 
hopen uiteraard dat ook uw vereniging inschrijft. Op de volgende pagina vindt u een formulier dat u
in uw zaal kunt ophangen.

Enkele belangrijke gegevens:
Aanvang: 11.00 uur (graag uiterlijk 10.45 uur aanwezig, de zaal is open vanaf 10.15 uur)
Einde: 15.00 – 15.30 uur
Toernooivorm: ’s ochtends meerkampen, ’s middags meerkampen. Iedereen kan dus de hele dag 

spelen.
Adres: tafeltennisvereniging ODT, Red Band sportpark

Buijenstraat 14
4705 RD  Roosendaal
tel: 0165-397091

Website: www.ttv-odt.nl 
Extra: er wordt dit jaar weer een aanmoedigingsprijs en een verenigingsprijs 

uitgereikt!

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van het ODT-Klaverblad Verzekeringen Beginnerstoernooi 2014
Dick Krabbendam 

http://www.ttv-odt.nl/
mailto:beginnerstoernooi@ttv-odt.nl


ODT Klaverblad Verzekeringen
Beginnerstoernooi
Zondag 30 november 2014
Voor: kinderen die nog geen competitie spelen of kinderen die competitie spelen in de 

startersklasse S1 of S2. Deelname aan het toernooi is gratis.
Datum: Zondag 30 november 2014
Aanvang: 11:00 uur (uiterlijk 10:45 uur aanwezig, de zaal is open vanaf 10.15 uur)
Einde: 15:00 – 15:30 uur
Toernooivorm: ’s ochtends meerkampen, ’s middags meerkampen. Iedereen kan dus de hele dag spelen.
Adres: tafeltennisvereniging ODT, Red Band sportpark

Buijenstraat 14
4705 RD  Roosendaal
Tel: 0165-397091

Extra: er wordt dit jaar weer een aanmoedigingsprijs en een verenigingsprijs uitgereikt!

Vereniging

Voor- en achternaam Leeftijd Sterkte (wel/geen competitiespeler, Superstar, 
Competitieniveau)

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 23 november 2014


