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Tafeltennisvereniging ODT

Kanjers Uitzendbureau Open 
ODT Familietoernooi 2021

Na de succesvolle edities van de afgelopen jaren organiseert tafeltennisvereniging ODT op 
zondag 14 november weer een familietoernooi voor alle leden van onze vereniging. 

Wat houdt het in?
Ieder lid van ODT kan inschrijven met een familielid. Samen vormen zij een team. Hierbij 
gaan we ervan uit dat je samenspeelt met een familielid of, als je echt geen familie kunt 
vinden, met een bekende van het ODT-lid. Je kunt dus meedoen met vader, moeder, zoon, 
dochter, neef, nicht, broer, zus, etc. Maar als je echt geen familielid kunt vinden mag je ook 
meedoen met vriend, vriendin, collega, buurman of buurvrouw. Jeugdleden verzoeken we 
zoveel mogelijk samen met een volwassen speler in te schrijven.

Welke wedstrijden worden gespeeld?
De teams worden ingedeeld in een aantal poules waarbij elk team een wedstrijd speelt tegen 
de andere teams uit de poule. Als een team tegen een ander team speelt worden er 3 
wedstrijden gespeeld. Hierbij speelt de sterkste speler van het ene team (meestal het ODT 
lid) tegen de sterkste speler van het andere team. De tweede speler speelt vervolgens tegen 
de tweede speler van het andere team en tenslotte wordt een dubbel gespeeld. De teams 
worden in enkele groepen van globaal dezelfde sterkte ingedeeld. Ook beginnende ODT 
leden kunnen dus meedoen en spelen wedstrijden tegen teams van  globaal dezelfde sterkte.

Speeltijden
Op zondag 14 november starten we om 10:00 uur. Het toernooi is om ongeveer 16:00 uur 
afgelopen. Iedereen speelt diverse wedstrijden. Gedurende de dag zijn er soep en broodjes in
onze kantine te koop.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op de achterkant van dit formulier. Ook kun je 
je inschrijven via e-mail hitro@live.nl  of via onze website: www.ttv-odt.nl. Voor alle spelers is 
deelname aan het familietoernooi gratis.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Christ en Natascha Rops, tel
0646773275 of e-mail hitro@live.nl 

Sluiting inschrijving
De inschrijving sluit op dinsdag 9 november 2021
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Tafeltennisvereniging ODT

INSCHRIJFFORMULIER ODT FAMILIETOERNOOI

ZONDAG 14 november  VAN 10:00 UUR TOT 16:00 UUR

Naam ODT lid: ________________________________________

Naam teamgenoot: ________________________________________

Relatie* 2 spelers: ________________________________________

e-mail adres: ________________________________________

Omschrijf de tafeltennissterkte van de teamgenoot**:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
*: Vul hier in: broer, zus, vader, moeder, tante, of evt. vriend, buurman, etc.
**: Voor de indeling van het toernooi is het belangrijk om de sterkte van je teamgenoot te weten.

Als iemand in het verleden getafeltennist heeft (of nog steeds bij een vereniging tafeltennist) 
probeer dan hier zo goed mogelijk te omschrijven welk niveau deze speler nu heeft (b.v. 
inschatting licentie, competitieklasse, etc.). En als iemand b.v. nog nooit getafeltennist heeft,
vul dat dan hier ook in.

Dit formulier uiterlijk dinsdag 9 november  in de ODT inleverbus deponeren. 

Je kunt het ook   inleveren bij:
Christ en Natascha Rops
Bredendam 4, 4715 SG Rucphen
Tel: 0646773275

Je kunt je ook inschrijven via e-mail hitro@live.nl of het digitale inschrijfformulier op
 www.ttv-odt.nl 

Let op: Je krijgt per mail een bevestiging van deelname. Teams die inschrijven verwachten 
we op 14 november om 9.45  uur in onze accommodatie, Buijenstraat 14, Roosendaal.

Voor alle deelnemers is deelname aan het familietoernooi gratis.
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