
          
 

Inschrijving Mr. M.A.C. Vermunttoernooi geopend voor overige plekken 

 

Dit jaar wordt voor de 2
de

 maal door TTV Hotak’68 het Mr. M.A.C. Vermunttoernooi 

georganiseerd. Dit jaar is plaats voor 60 deelnemers bij zowel de senioren als de jeugd. 

Op zaterdag 11 juni zullen 60 senioren strijden om de titel in MFC Het Kloosterhof te 

Hoogerheide. Een dag later, zondag 12 juni, is het de beurt aan 42 junioren en cadetten en 

nog 18 welpen. Op zaterdag zal na het toernooi ook nog een afterparty zijn in Café De Noot 

waar de band Zerofriction zal optreden. 

 

Op beiden dagen zal aangevangen worden om 10.15 uur. De zaal is geopend om 09.15 uur. 

Iedereen wordt verwacht om 10.00 uur aanwezig te zijn. De finales staan gepland tussen 

17.00 uur en 18.00 uur. 

Iedereen start met de enkel in een poule van 6 waarbij om 2 gewonnen games gespeeld 

wordt. Bij de senioren en junioren en cadetten gaan de eerste 3 naar een hoofdronde en de 

onderste 3 naar een troostronde waarbij een knock out systeem gespeeld zal worden. Bij de 

welpen gaan de eerste 4 door naar een afvalsysteem. Bij de vervolgrondes wordt om 3 

gewonnen games gespeeld. 

De dubbels worden door de organisatie zelf gekoppeld. Iedereen start hier in poules van 3 of 

4. Na de poules volgt een afvalsysteem. De dubbels worden gespeeld om 2 gewonnen games 

het gehele toernooi.  

Verder worden tijdens het toernooi de deelnemers voorzien van hapjes. 

Voor de senioren op 11 juni zijn de inschrijfkosten € 2,- te voldoen aan de zaal en voor de 

jeugd op 12 juni zal de inschrijving geheel gratis zijn. Bij de senioren zijn er in de hoofdronde 

geldprijzen te verdelen. 

 

Lijkt het je leuk om mee te doen stuur dan een mailtje naar jaccoschoone@gmail.com en 

vermeld je naam, vereniging en welke klasse je speelt. Je krijgt dan zo snel mogelijk een mail 

terug met aanvullende gegevens en een bevestiging van je inschrijving (of indien het 

toernooi vol is bericht dat je op de reservelijst bent geplaatst). 

Toelatingseisen senioren: je moet minimaal 1
ste

 klasse spelen (dames mogen ook reageren 

als zij lager spelen maar in het verleden landelijk bij dames hebben gespeeld) of speciaal zijn 

uitgenodigd.  

Toelatingseisen junioren/cadetten: je moet minimaal 2
de

 klasse spelen bij de jeugd of 4
de

 

klasse bij de senioren of speciaal zijn uitgenodigd. 

Toelatingseisen welpen: zodra je geen echte beginner meer bent mag je meedoen. 

Wees er snel bij want we kunnen niet meer dan 60 deelnemers per dag kwijt. (voldoe je niet 

aan de eisen maar je wilt wel graag meedoen stuur dan ook een mail want misschien kun je 

toch meedoen als het toernooi niet vol komt). 

 

Groetjes, 

Jacco Schoone namens 

TTV Hotak’68 en 

 
www.schoontafeltennis.webklik.nl 


