
 Rabo Rossums Open 2011   
Zaterdag 3 september voor de jeugd en 

Zondag 4 september voor de senioren. 

 
Nu de zomer weer voorbij is worden de meeste tafeltennistrainingen weer hervat. 

Misschien heb je wel enkele nieuwe rubbers besteld en op je plank gelegd en nu wil je wel weten hoe het 

daar mee gaat. Natuurlijk ook als je nog steeds met hetzelfde materiaal speelt. 

Welnu wij van Rotac ‘82 willen je daar wel mee helpen doormiddel van ons toernooi. Hier kun je je 

materiaal uittesten en zien of je al weer klaar gestoomd bent voor de najaarscompetitie. 

Je moet dan wel even je eigen inschrijven voor ons toernooi. 

Het toernooi wordt over meerdere klassen gespeeld. Vanaf recreant tot en met 1e klasse en hoger . 

Jeugdspelers die landelijk spelen moeten bij de senioren meedoen. 

Bij te weinig deelnemers in een klasse kunnen deze samengevoegd worden. 

Maximaal 72 deelnemer(sters) per dag. Deelname op volgorde van binnenkomst aanmelding. 

 

Tijdstip beide dagen. 

Zaal open: 9.00 uur. 

Aanwezig : 9.30 uur. 

Aanvang wedstrijden : 10.00 uur. Einde +/- 17.00 uur. 

Prijsuitreiking meteen na afloop toernooi. 

 

Tevens wordt er door alle aanwezige verenigingen gestreden om de HIS-verenigingswisselbeker.  

Winnaars verenigingsprijs 2010. Senioren : TTV Never Despair uit Den Bosch 

     Jeugd : TTV Rally uit Wijk en Aalburg 

 

Inschrijfgeld :Senioren € 8,- 

 :Junioren € 4,- 

Locatie :Gymzaal De Bogerd 

  Kersenbogerd 4 

                       5328GW Rossum 

 

Heb je interesse om deel te nemen, schrijf je dan in op het bijgeleverde 

inschrijfformulier t/m Zondag 21 augustus. 

Het is ook mogelijk om je aan te melden via email naar info@rotac82.nl 

Bij geen tegenbericht ben je ingeschreven. 

Verdere info kan ook telefonisch met Wim Dubach tel.nr.:0610922467                                                   

Op onze website http://www.rotac82.nl kun je zien wie er allemaal mee doen. 

Wij zien jullie graag allemaal terug op de Rabo Rossumse Open 2011.                                         

Er is drinken en snacks verkrijgbaar in de sporthal.  

 


