
 

 Drongen, 28.08.2018 

 

 

 

 

 OPEN TORNOOI: 23-09-2018 

 

Hierbij nodigt TTC-Baarle vzw jullie uit op zijn 

jaarlijks open tornooi, dat voor de 2
de
 keer op rij 

zal doorgaan in het ontmoetingscentrum Baarle (OCB) 

aan de Baarledorpstraat 90, 9031 Drongen. 

 

De jeugd (t.e.m. 16 jaar) start al om 11u terwijl 

volwassenen om 13u beginnen; inschrijven kan telkens 

een half uur vooraf, dus om 10u30 of om 12u30. 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt zowel voor de jeugd 

als voor de volwassenen 5,00 €; een gratis consumptie 

inbegrepen. 

 

Een afzonderlijke damesreeks en/of veteranenreeks 

(vanaf 50 jaar) wordt voorzien indien er minimum 8 

deelnemers per reeks zijn ingeschreven. 

 

Naast de traditionele bekers en trofeeën zijn er 

dit jaar ook verrassende prijzen voorzien! Na de 

trofee-uitreiking zijn alle spelers welkom op een 

afsluitende receptie. 

 

Het bestuur wenst iedereen langs deze weg alvast 

een goede start in dit nieuwe seizoen. Tot 

binnenkort. 

 

    
Het bestuur van 

TTC BAARLE vzw. 



 Nuttige informatie: 

 

 

- Enkel voor recreatiespelers! Wie de voorbije 3 jaar 

bij een officiële tafeltennisbond was aangesloten, 

kan NIET meedoen, tenzij het een aansluiting als 

recreant betrof. 
 

- Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er eerst 

in poules van vier of vijf gespeeld. Op basis van 

de in de poule behaalde resultaten wordt dan de 

eindtabel opgemaakt. Bij de volwassenen is er een 

open reeks en eventueel (vanaf minstens 8 spelers) 

een afzonderlijke damesreeks en veteranenreeks. In 

dat geval kunnen dames/veteranen kiezen in welke 

reeks ze uitkomen. Meedoen in beide reeksen is 

echter niet mogelijk. 
 

- Prachtige trofeeën voor de laureaten alsook 

verrassende prijzen. 
 

- Sportschoeisel met bleke zolen verplicht. Met 

buitenschoenen mag de zaal niet betreden worden. 
 

- Er wordt op aangedrongen geen bleke kledij te 

dragen. 
 

- Problemen worden voorgelegd aan de organisatie, die 

dan zal proberen een gepaste oplossing te vinden. 
 

- Schade veroorzaakt aan kleding, brillen, uurwerken, 

juwelen e.d. alsook schade voortspruitend uit 

diefstal zijn uit de waarborg uitgesloten. 
 

- Voor meer info kan je steeds bij Mark Ranschaert 

(tel. 09/226.42.70) terecht. 

 

 

Hopelijk tot dan, 

Veel succes ! 

TTC BAARLE vzw. 


