
 
 
  



Wanneer Zondag 3 november 2019 
 
Hoe laat Aanvang: 10.00 uur 
 Aanwezig: 09.45 uur 
 Zaal open: 09.15 uur 
 
Waar Accommodatie TTV TIOS’51 
 Bladelstraat 2A, 5043 CZ Tilburg 
 Tel. 013 – 571 11 39 
 
Voor wie NTTB: Senioren en landelijke jeugd met een rating 
 TTL: Senioren met een licentie 
 België: Op aanvraag 
 Mocht je twijfelen of je mee mag doen, stuur gerust een mailtje. 
 
Speelwijze Er wordt gespeeld in teams van twee personen. Duo’s spelen in 

meerkampen tegen elkaar. Per onderlinge ontmoeting worden 
twee enkelwedstrijden en één dubbelwedstrijd gespeeld. 

 
Teams Senioren mogen zowel met elkaar als met (de landelijke) jeugd 

een team vormen. Twee spelers van verschillende verenigingen 
mogen ook samen deelnemen. Ook twee spelers die in 
verschillende competities spelen, mogen deelnemen 

 
Indeling De duo’s worden op sterkte ingedeeld, waarbij we kijken naar 

het gemiddelde van de NTTB ELO-ranglijsten van de spelers. 
 
Speelsysteem Best-of-five-wedstrijden. Games t/m 11 punten. 
 
Maximum aantal teams 28. De andere teams komen op de reservelijst, zij worden 

opgeroepen bij afmeldingen. De reserves zullen uiterlijk 2 
november (22.00) een telefoontje ontvangen. 

 
Minimum aantal teams 16. Het toernooi gaat door, mits het minimum aantal teams is 

bereikt. Dit heeft te maken met verschillende kosten. 
 
Inschrijven Per mail naar evenementen@tios51.nl. Je schrijft je in als team, 

maar mocht je geen teamgenoot kunnen vinden en toch mee 
willen doen, neem dan contact met ons op. Bij inschrijving, 
vermeld het volgende in de mail: beide namen (voor- en 
achternaam), de vereniging(en) en een telefoonnummer voor 
contact. Heel belangrijk, de inschrijving is pas definitief na 
ontvangst van een bevestigingsmail. Op zondag 27 oktober 2019 
sluit de inschrijving. 
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Lunch Er wordt gezorgd voor 2 broodjes per opgegeven speler. We 
kunnen helaas geen rekening houden met allergieën. Het is ook 
mogelijk om in onze kantine (extra) lunch te bestellen, dit is dan 
wel voor eigen rekening. 

 
Diner Aan het einde van de ochtend zullen we een lijst neerleggen 

waarop je kunt invullen wat je wilt eten (voor geïnteresseerden). 
 
Inschrijfkosten €10 per persoon. Het inschrijfgeld kan dit jaar naar onze 

rekening NL68 RABO 0113 0656 20 t.n.v. Penningmeester 
TIOS’51 worden overgemaakt. Zet in de beschrijving je 
voornaam, achternaam, vereniging en “teamtoernooi 2019”. Het 
overmaken kan uiterlijk tot vrijdag 1 november. Mocht je het 
bedrag toch daarna overmaken, is er een mogelijkheid dat het 
nog niet goed is doorgekomen en we je op zondag vragen om 
(nog een keer) het inschrijfgeld te betalen, wij vragen om begrip 
hiervoor. Het inschrijfgeld contant betalen is uiteraard ook 
mogelijk, wij verzoeken jullie om niet met groot geld te betalen, 
hiermee bedoelen wij briefjes van €50 of meer. 

 Let op!! Inschrijving verplicht tot betaling. 
 
Overige vragen/contact Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met: 

Marielouise van Esch via evenementen@tios51.nl. 
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