
  

 

Uitnodiging voor het 33ste Invitatietoernooi 
Een toernooi voor competitiespelers (senioren en jeugd) uit 

Nederland en België. 

Na een aantal jaren Corona, zijn we als club dankbaar dat dit jaar het invitatietoernooi weer kan 
worden gehouden. Zoals voorheen gebruikelijk willen we ook dit jaar weer het invitatietoernooi 
organiseren aan het begin van het seizoen. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op zaterdag 10 
september. Het toernooi vangt aan om 9.15 en de prijzen zullen rond 18.00 worden uitgereikt. We 
hopen op een goede opkomst en veel gezelligheid. 

Omdat wij ook uw vereniging uitnodigen, verzoeken wij u vriendelijk om uw spelers hierover te 
informeren! (Wilt u onze uitnodiging tevens afstemmen met uw wedstrijdsecretaris-jeugd/senioren 
van uw vereniging). 
 
 
 
De belangrijkste wetenswaardigheden voor u én de deelnemers zijn: 
 datum toernooi : zaterdag 10 september 2022. 
 aanvang / einde : 9.15 uur (zaal open: 8.30 uur) / prijsuitreiking  
  omstreeks: 18.00 uur. 
 spelsysteem : meerkamp (twee prijzen per klasse), zodat iedereen  
  aan voldoende spelen toekomt.  
 verenigingsprijs : de beste club ontvangt de "de Pedro van Heumen-beker".  
  (hoe meer deelnemers, des te meer kans!). 
 speelzaal : sportzaal "De Wellevaete", Hoenderweg 133, Sint Annaland        
                                                    (tel. 0166-652948) / kantine en douches aanwezig. 
 inschrijfgeld : -jeugd  : €  5,--   p.p.  
  -senioren : €  8,--   p.p. 
 gratis : kop heerlijk gevulde soep per deelnemer (middagpauze).                          
 betaling : inschrijving verplicht tot betaling.  
        a.u.b. bij inschrijving te voldoen op rekeningnummer/IBAN:  
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Om vooraf het wedstrijdschema in detail uit te kunnen werken zouden wij graag de inschrijvingen van 
uw club zo spoedig mogelijk ontvangen. 

2 Spelers per klasse mogen sowieso deelnemen aan het toernooi. Bij een te groot aantal inschrijvingen 
in een klasse kan het theoretisch voorkomen dat er deelnemers moeten worden geweigerd. Dit zullen 
dus eerst de reserve spelers zijn. De inschrijving van de reserve spelers zal zijn op volgorde van 
binnenkomst. Wacht dus niet te lang om teleurstelling te voorkomen.  

 
De speler dient deel te nemen in de klasse waarin hij/zij de a.s. competitie uit zal komen. Er is door ons 
al rekening gehouden met niveauverschil tussen de verschillende afdelingen/regio's. Bij twijfel gelieve 
contact met ons op te nemen. Tevens houdt de toernooicommissie het recht voor om klassen samen 
te voegen of spelers anders in te delen. Onderstaande klassen zullen tijdens het toernooi worden 
gehanteerd.  

 
- Hoofd-/promotieklasse / 1e klasse  senioren 

- 2e  / 3e klasse senioren 

- 4e  / 5e klasse senioren 

- 6e / 7e klasse senioren    

- Jeugd junioren / 1e en 2e  klasse 

- Jeugd junioren / 3e  en 4e  klasse  

- Jeugd junioren 5de klasse en Starters-1 en -2 

Met vriendelijke groeten, 
t.t.v. "SMASH '76" 
 

Kees Vroegop (toernooileider) 
p/a Ooststraat 30 
4697 EG  SINT-ANNALAND 
tel.nr. 0166-652487   
e-mailadres: kees@favroegop.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


