
Beste tafeltennissers, 

 

Bij deze nodig ik jullie uit voor het

 

Na twee succesvolle toernooien in 2017 en 2018 zijn we al weer toe aan de 3e editie

circa 40 deelnemers is dit het grootste en meest 

toernooi in deze regio. 

 

 

Toernooi : TAVERDO Wintertoernooi

 

Datum  : zondag 3 februari 201

 

Locatie  : Rossinilaan 14 in Doetinchem

 

Tijden  : aanvang toernooi om 10.00 uur

    Uiterlijk een kwartier van tevoren aanwezig.

 

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

 

Deelname : voor alle NTTB-

    (peildatum 1 januari 2019)

 

Aanmelden : per e-mail of telefonisch

    uiterlijk t/m vrijdag 

    remymenting@zonnet.nl

    max. 42 deelnemers, VOL = VOL

 

 

De opzet van dit jaarlijks terugkerende

• altijd op de eerste zondag in februari

• koffie/thee, frisdrank, gehaktballen, 

• voor alle NTTB-leden met een actuele 

1 januari 2019) 

• indeling gebeurt op sterkte 

• er worden enkelspelwedstrijden in 5

• 3 poules, verdeeld over 6 tafels: A1 

• in elke poule (A, B en C) zijn er voor de nummers 

• in de grote finale strijden de 

 

We hopen dat de oude, vertrouwde deelnemers ook nu weer zullen meedoen! 

meer spelers van je vereniging mee. 

 

 

Groet, 

Remy Menting 

 

het jaarlijkse TAVERDO Wintertoernooi

Na twee succesvolle toernooien in 2017 en 2018 zijn we al weer toe aan de 3e editie

circa 40 deelnemers is dit het grootste en meest gezellige door een vereniging georganiseerd 

intertoernooi 2019 

februari 2019 

Rossinilaan 14 in Doetinchem 

nvang toernooi om 10.00 uur, zaal open om 09.15 uur, einde 

iterlijk een kwartier van tevoren aanwezig. 

te voldoen bij aanvang van het toernooi 

-leden met een actuele rating tot 1500 op de NTTB ranglijst

(peildatum 1 januari 2019) 

mail of telefonisch 

vrijdag 1 februari bij: Remy Menting (wss TAVERDO)

remymenting@zonnet.nl   -   06 13 92 47 46 

max. 42 deelnemers, VOL = VOL 

terugkerende toernooi: 

altijd op de eerste zondag in februari 

koffie/thee, frisdrank, gehaktballen, tosti's, erwtensoep ... en uiteraard bier verkrijgbaar!

met een actuele rating tot 1500 op de NTTB ranglijst 

op sterkte op basis van de actuele rating van de spelers 

er worden enkelspelwedstrijden in 5-kamp, 6-kamp of 7-kamp gespeeld 

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

in elke poule (A, B en C) zijn er voor de nummers 1 t/m 3 leuke prijzen te verdienen

in de grote finale strijden de halvefinalisten uit de A-poule tegen elkaar om de titel van 2019

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

meer spelers van je vereniging mee. Gezelligheid gegarandeerd! 

Wintertoernooi 2019. 

Na twee succesvolle toernooien in 2017 en 2018 zijn we al weer toe aan de 3e editie. Met gemiddeld 

gezellige door een vereniging georganiseerd 

, einde rond 16.00 uur. 

op de NTTB ranglijst 

Remy Menting (wss TAVERDO) 

erwtensoep ... en uiteraard bier verkrijgbaar! 

op de NTTB ranglijst (peildatum  

 

 

1 t/m 3 leuke prijzen te verdienen 

om de titel van 2019 

En neem gerust nog 


