
 

 

Op zondag 6 september 2009 organiseert T.T.V. Hotak’68 zijn beginnerstoernooi. 
 
Dit jaar zullen we een ander speelsysteem gebruiken. We willen dit jaar gaan Davis-cuppen. Het is de bedoeling 
dat je een tweetal vormt met iemand van je eigen club, waar je de hele dag mee samen speelt. Voor de pauze 
spelen we om de sterkte te bepalen en na de pauze delen we de tweetallen op sterkte in poultjes in. Mocht het zo 
zijn dat je een oneven aantal hebt bij het inschrijven zullen wij kijken of we het kind met iemand van een andere 
vereniging kunnen laten dubbelen. 
 
Alles wat je over het toernooi moet weten: 
 
Plaats:   M.F.C. Kloosterhof, Huijbergseweg 3B te Hoogerheide 
 
Datum:   zondag 6 september 2009 
 
Tijd:   Aanvang »  10:00 uur 
   Begin »  10:30 uur 
   Pauze »  13:00 uur 

Einde » ±  15:30 uur 
 
Organisatie:  T.T.V Hotak’68 
   Stefanie van Genegen & Mariska Prinsen 
    
Doelgroep: Kinderen die 3e of 4e klas aspiranten- of geen competitie spelen.  
 
Inschrijfgeld:  Het toernooi is Gratis! 
 
Zijn de kinderen enthousiast geworden en willen ze mee doen met dit toernooi, schrijf ze dan in via e-mail. De 
gegevens die wij nodig hebben zijn: 

◦ De vereniging  
o De namen van kinderen die een tweetal vormen 
o En of de kinderen wel of geen competitie spelen, spelen ze wel competitie, dan graag even de klasse 

vermelden waarin ze spelen. 
 
Zorg er voor dat je je uiterlijk voor zaterdag 29 augustus 2009 via e-mail bij Stefanie hebt ingeschreven. Mocht je 
nog vragen hebben kun je Stefanie altijd bellen of mailen. 
 

Voor de kinderen die tijdens de pauze iets uit de keuken willen eten hebben we de lunchkaart mee 
gestuurd (bijlage 2). Zou u aan de kinderen willen vragen of ze wat uit de keuken willen hebben en zo ja 
wat. Als u dat weet zou u dan de aantallen bij het product aan willen kruisen en het totaal bedrag op 6 
september aan Mariska Prinsen willen geven voor 11:00 uur?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stefanie van Genegen & Mariska Prinsen 
Tel.: 0164-612614 
Mob.: 06-12275790 
E-mail: beginnerstoernooihotak68@live.nl 

 

Bijlage 1: De inschrijflijst 
Bijlage 2: De lunchkaart



Bijlage 1: inschrijflijst 
 
Vereniging: ........................................... 
 
 
Naam speler 1 Naam speler 2 Speler 1 competitie klasse * Speler 2 Competitie klasse * 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
* speelt het kind nog geen competitie wilt u dan een X invullen. 



Bijlage 2: Lunchkaart  
 

 


