TTV ALEXANDRIA ‘66
UITNODIGING VOOR ONS OTC-DUBBELTOERNOOI
OP ZONDAG 9 OKTOBER 2022
Beste tafeltennisvrienden en -vriendinnen,
Graag nodigen wij jullie uit voor ons 1e OTC/Alexandria‘66 dubbelspeltoernooi op zondag 9 oktober 2022.
Naast de vele OTC-enkelspeltoernooien gaan wij dus voor het eerst ook een dubbelspeltoernooi onder de
vlag van OTC organiseren en hopen natuurlijk dat ook dit een succes wordt.
Natuurlijk zijn er voor de winnende koppels prijzen te winnen maar een sportieve dag staat voorop.
In onze gezellige kantine is een breed assortiment aan consumpties verkrijgbaar.
Datum: Zondag 9 oktober 2022,
Aanvang/Einde: Zaal open: 09:00 uur, Start toernooi: 10:00 uur, Einde: ca. 17:00 uur met direct daarna de
prijsuitreiking
Accommodatie: Tattistraat 25 (ingang ligt aan Romanohof), 3066 CE Rotterdam, telefoon 010-2024618
Deelname: Deelname staat open voor alle tafeltennisliefhebbers vanaf 40 jaar. Je hoeft geen lid van OTC of
NTTB te zijn. Het mooiste is als men zich als duo aanmeldt, maar bij individuele aanmeldingen zal de
toernooileiding duo’s samenstellen. Vergeet dus niet uw klasse/sterkte op te geven.
Inschrijfgeld: OTC leden: € 4.00 / Niet OTC leden: € 5.50, te voldoen in de zaal. Met gepast geld betalen
wordt erg op prijs gesteld.
Speelwijze: Meerkampen in naar sterkte ingedeelde poules, games tot 11 punten,
Het aantal deelnemers per poule hangt af van het aantal deelnemers en wordt op de dag zelf bepaald door
de toernooileiding.
Materiaal: Er wordt gespeeld met non-celluloid 40+ balletjes.
Inschrijven: Bij voorkeur via e-mail bij Nico de Lange: secretaris@ttv-a66.nl of r.maagdenberg@chello.nl
Als dat niet mogelijk is kan het (overdag) ook telefonisch: 06-12956842
Vermeld wel bij welke vereniging en in welke (NTTB) competitieklasse je speelt (of speelde), je e-mail adres
en (mobiele) telefoonnummer.
Sluiting inschrijving: Zaterdag 1 oktober a.s. of zoveel eerder als het toernooi volgeboekt is.
Aanvullende informatie (www.ttv-a66.nl):
- Ons clubgebouw MatchPoint heeft als adres Tattistraat 25, maar onze goed zichbare entree ligt net in
een zijstraat (Romanohof). Houdt hier rekening mee met uw navigatiesysteem.
- Per OV is MatchPoint ook te bereiken per trein en metro: (trein) station Alexander, dan per metro (2
haltes), station Prinsenlaan, vervolgens kruispunt oversteken, dan linksaf fietspad volgen langs het
Thorbecke College tot je weer een school ziet. Ga rechtsaf over het voetpad en aan het eind linksaf
(Romanohof) tot je ons clubgebouw ziet.
Nico de Lange, secretaris ttv-Alexandria '66

