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Beste tafeltennisliefhebbers, 
Hierbij nodigen we jullie uit voor ons ODT Kanjers Uitzendbureau Open Teamtoernooi 2017. 
Vorig jaar wonnen Danny Rokx en Vicky Schijven (the Backhands) in de A-klasse en Sven van Gils 
en Wim Bloemer (Die Meede) in de B-klasse. Wie worden hun opvolgers in 2017?!  
We hopen op veel inschrijvingen om er weer een geslaagd en sportief evenement van te maken. 
 
Met sportieve groeten,  
namens ttv ODT,   
Wouter de Heide, Wilco Klasen en Dick Krabbendam  
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Wanneer? Zondag 4 juni 2017 
 Zaal open:  9.45 uur 
 Aanwezig: 10.15 uur 
 Aanvang:  10.30 uur 
 Einde:  + 17.30 uur 
Waar? Speelzaal ttv ODT (Red Band Sportpark), Buijenstraat 14, 4705 RD 

Roosendaal, tel. 0165-397091 
Voor wie? Seniorspelers van tafeltennisverenigingen van de NTTB, recreanten uit de 

recreantenbonden in Noord-Brabant en Zeeland, jeugdspelers uit teams 
spelend in de landelijke competitie. 
Het is toegestaan om met een speler/speelster van een andere 
vereniging een team te vormen.  

Speelwijze: Er wordt gespeeld met teams van twee personen. Duo’s spelen in 
meerkampen tegen elkaar. Per onderlinge ontmoeting worden twee 
enkelwedstrijden en één dubbelwedstrijd gespeeld. 

Klassen: Er wordt in verschillende klassen gespeeld. De duo’s worden op sterkte 
ingedeeld op basis van de NTTB ELO-ratinglijst d.d. 28 mei 2017, waarbij 
de rating van beide spelers wordt gemiddeld. 

Speelsysteem: Best-of-five, games t/m 11 punten  
Maximum aantal teams:  20. De andere teams komen op de reservelijst, zij worden opgeroepen (in 

volgorde van datum inschrijving) bij afmeldingen. 
Inschrijven: Per mail naar teamtoernooi@ttv-odt.nl of via onze site  
 www.ttv-odt.nl. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van een 

bevestigingsmail. De inschrijving sluit zondag 28 mei 2017 (of zodra het 
maximaal aantal van 20 koppels is bereikt) 

Inschrijfkosten: € 10,- per team, s.v.p. contant te betalen bij aanvang van het toernooi 
aan de toernooiorganisatie. 

Overige vragen/contact: Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met: 
 Wouter de Heide tel: 06 21983875 
 e-mail: teamtoernooi@ttv-odt.nl  
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