
 

 

CLASSIC TABLE TENNISCLASSIC TABLE TENNISCLASSIC TABLE TENNISCLASSIC TABLE TENNIS

T.T.V. Belcrum organiseert de 
 

Zaterdag 4 juli zal de 3
e
 Wutto Belcrum Open plaats vinden.

Er zal gestreden worden in één open klasse. 

Er is plaats voor maximaal 36 deelnemers dus wees er snel bij. 

Schrijf je in voor de Wutto Belcrum Open door een mail te sturen naar 

Vermeld in de mail dan wel alle gegevens die worden gevr

Inschrijven kan tot dinsdag 30 jun

bereikt.  

Deelname aan het toernooi kost 

Het toernooi zal om 10:00 uur beginnen en het einde is gepland rond 18:00 uur

De zaal is open vanaf 9:00 uur. 

 

Het speeladres is: 

T.T.V. Belcrum 

Kadijkje 7 

4816 AG Breda 

076-5870032 

 

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de zaal. 

De speelzaal ligt ook op 10 minuten lopen vanaf Breda Censtraal Station.

 

 

Na afloop van het toernooi is er de mogelijkheid om mee te eten 

Kosten hiervoor bedragen €8,- per persoon

 

 

 

We hopen je te zien op 
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Belcrum organiseert de 3e Wutto Belcrum Open

Wutto Belcrum Open plaats vinden. 

Er zal gestreden worden in één open klasse.  

deelnemers dus wees er snel bij.  

Schrijf je in voor de Wutto Belcrum Open door een mail te sturen naar tomgimbrere@gmail.com

Vermeld in de mail dan wel alle gegevens die worden gevraagd op het inschrijfformulier. 

juni 2014, of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is 

Deelname aan het toernooi kost € 7,50.  

Het toernooi zal om 10:00 uur beginnen en het einde is gepland rond 18:00 uur. 

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de zaal.  

De speelzaal ligt ook op 10 minuten lopen vanaf Breda Censtraal Station. 

Na afloop van het toernooi is er de mogelijkheid om mee te eten met een heerlijk Chinees buffet. 

per persoon en kunnen op de dag zelf betaald worden.

We hopen je te zien op 4 juli bij wéér een heel leuk WUTTO

toernooi ! 
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Wutto Belcrum Open 

tomgimbrere@gmail.com. 

aagd op het inschrijfformulier.  

zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is 

 

een heerlijk Chinees buffet. 

en kunnen op de dag zelf betaald worden. 

bij wéér een heel leuk WUTTO-


