
 

Beste tafeltenniss(t)ers, 

 

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de jaarlijkse Open Zelhemse 

Tafeltenniskampioenschappen, dat wil zeggen ..... vanaf nu onder een andere naam en op een 

andere locatie. 

 

Dit oergezellige en drukst bezochte toernooi van Oost-Gelderland kan door TTV Dropshot helaas niet 

meer op de oude locatie in Zelhem worden georganiseerd. 

Om dit succesvolle toernooi niet ter ziele te laten gaan, is door de verenigingsbesturen van Dropshot 

en TAVERDO besloten dat het toernooi voortaan door en bij TAVERDO wordt georganiseerd. 

 

Noteer in je agenda: 

• De nieuwe naam van het toernooi: TAVERDO Wintertoernooi 

• Het toernooi wordt gehouden op zondag 5 februari 2017 

• De nieuwe locatie is Rossinilaan 14 in Doetinchem 

• Aanvang: 10.00 uur, zaal open: 09.15 uur, uiterlijk aanwezig: 09.45 uur, einde: ± 16.00 uur 

• Inschrijfgeld € 5,00 te voldoen bij aanvang van het toernooi 

 

Opgeven kan uiterlijk t/m vrijdag 3 februari bij (o.v.v. vereniging, naam en bondsnummer): 

• Remy Menting (wss TAVERDO)   -   remymenting@zonnet.nl   -   06 13 92 47 46 

• Marcel Momberg (voormalig organisator)   -   marcel_m12@hotmail.com   -   06 50 92 11 41 

 

Let op: in principe max. 36 senioren (bij veel belangstelling evt. uit te breiden naar 42)    VOL = VOL 

 

De opzet van dit jaarlijks terugkerende toernooi willen we zoveel mogelijk hetzelfde houden: 

• altijd op de eerste zondag in februari 

• koffie/thee, frisdrank, gehaktballen, erwtensoep ... en uiteraard bier verkrijgbaar! 

• een gezellige koffie-/eet-/bierhoek van waaruit wedstrijden gevolgd en spelers 

aangemoedigd kunnen worden 

• 3 poules, verdeeld over 6 tafels: A1 - A2, B1 - B2, C1-C2 

• in elke poule zijn er voor de nummers 1 t/m 3 leuke prijzen te verdienen 

• indeling gebeurt op basis van sterkte volgens de actuele rating van de spelers op de NTTB-

ranglijst 

• er zijn alleen enkelspelwedstrijden: 5-kamp, 6-kamp of 7-kamp, afhankelijk van de deelname 

• na de poulewedstrijden volgen de kruisfinales, de halve finales en de finales 

• in de grote finale zal de strijd om de titel worden beslist door de winnaars van de halve 

finales in de A-poule 

 

We hopen dat de oude, vertrouwde deelnemers ook nu weer zullen meedoen! En neem gerust nog 

meer spelers van je vereniging mee. Gezelligheid gegarandeerd. 

 

We gaan er een spetterend toernooi van maken! 

 

Groet, 

Marcel Momberg, Dropshot 

Remy Menting, TAVERDO 


