
Locatie : sporthal "de Amerhal", Lignestraat 58 te Made
 

Aanvang : aanvang wedstrijden 9:00 ( uiterlijk 8:45 aanwezig ) 
 

Einde : jeugd finales ± 16:00, waarna prijsuitreiking
: senioren finales ± 18:00, waarna prijsuitreiking
 

Tafels : er wordt gespeeld op maximaal 32 tafels

Organisatie : TTV Die Meede

Toernooileiding : Adri Verhoeve

Informatie : www.ttvdiemeede.nl/toernooi

Contact : toernooi@ttvdiemeede.nl

Inschrijving :

Klassenindeling : Jeugd:

Senioren:

Prijzen : Individueel : enkel 1e, 2e en 3e prijs dubbel 1e en 2e prijs

Vereniging : Gebr. van Dijk wisselbeker

Inschrijfgeld : Jeugd : enkel € 4,00 p.p. dubbel € 2,00 p.p.

Senioren : enkel € 5,00 p.p. dubbel € 3,00 p.p.

Inschrijfadres :

Betaling :

Inschrijftermijn :

41 e DIE MEEDE TOERNOOI
zondag 26 januari 2014

Inschrijfgeld dient gelijktijdig met inzending van het inschrijfformulier overgemaakt 

te worden op IBAN rekeningnummer NL54 RABO 0131 5082 88, tnv TTV Die Meede. 

Overboeking ovv "Die Meede toernooi 2014", verenigingsnaam en aantal 

De inschrijftermijn sluit op 15 december 2013 of eerder wanneer het maximale 

aantal deelnemers is bereikt. Let op: vol is vol!

Inschrijving per vereniging uitsluitend via bijgevoegd inschrijfformulier. Formulier 

volledig en correct ingevuld e-mailen naar toernooi@ttvdiemeede.nl. Bevestiging 

van inschrijving wordt gestuurd naar (reply to) email adres afzender.

NTTB spelers geven licentie en klasse + percentage van meest recent gespeelde 

competitie op. Leden van verenigingen aangesloten bij de TTB de Baronie en TTL 

geven klasse en percentage van meest recent gespeelde competitie op.

Deelname staat open voor jeugd en senior leden van verenigingen aangesloten bij 

NTTB, TTB de Baronie en TTL. Inschrijfformulier voor verenigingen is bijgevoegd.

Enkel- en dubbelspel wordt in dezelfde klasse gespeeld en er kan alléén dubbel 

gespeeld worden met een speler uit dezelfde klasse. Klasseindeling geschiedt op 

basis van de sterkste speler. 

NTTB spelers worden op licentie ingedeeld. Niet-NTTB spelers worden 

op sterkte ingedeeld.

Jeugdspelers ( t/m 17 jaar ) worden op leeftijd en/of sterkte/rating 

ingedeeld.
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