
 

Uitnodiging Taveres Teamtoernooi 

1. Datum en tijd 

- Zaterdag 28 april 2018 van 10:00-17:30h (hal open om 09:00h) 

- Locatie: ESTTV TAVRES, Onze Lieve Vrouwestraat 1 Eindhoven. 

(Gelegen op het TU/e terrein, gratis parkeren mogelijk op parallelweg naast Onze 

Lieve Vrouwestraat) 

2. Spelsysteem 

- Er wordt gespeeld in 2 klassen van 4 poules van 4 teams. Alle nummers 1 van de 

poule komen bij elkaar in de vervolgpoule uit, zo ook alle nummers 2 tot en met 4. 

Alle teams spelen dus evenveel wedstrijden. 

- Maximaal 32 teams kunnen meedoen, ofwel 64 spelers over 16 tafels. 

- Alle wedstrijden worden in best of five gespeeld (3 gewonnen games), twee tegen 

twee: A1-B1, A2-B2 en dubbel. Nummers 1 moeten sterkste spelers zijn. 

- Er worden 3 wedstrijden gespeeld (2 enkels en 1 dubbel). Alle wedstrijden worden 

gespeeld. Het team met de meeste winstpunten is eerste. Alles winnen is dus geen 

garantie om eerste te worden. In totaal speelt iedereen 6 enkels en 6 dubbels. 

- Wedstrijden worden gespeeld volgens de NTTB regels, er wordt gespeeld met 

plastic ballen Donic *** (blauw). 

- De poule en klasse indeling wordt door de toernooileiding bepaald op basis van de 

hoogste ELO rating van de teamspelers. 

- Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Nummers 1 en 2 van de 

winnaarspoule ontvangen tevens een andere prijs. 

- Het toernooi staat open voor spelers vanaf 16 jaar. De doelgroep zijn spelers die 

mogelijk ook in Eindhoven willen gaan studeren en zo al de stad leren kennen. 

3. Inschrijving 

- Via de website van ESTTV TAVERES kan ieder team zich direct aanmelden, om zo 

werk van de wedstrijdsecretaris uit handen te nemen. Teams kunnen zich met 2 of 3 

personen inschrijven, maar iedere wedstrijd spelen er maar 2 spelers. 

- Alleen inschrijven kan ook, dan koppelt de organisatie je aan een andere speler. 

- Na aanmelding ontvangt u een email met daarin het betaalverzoek. 

- Uiterste inschrijfdatum is vrijdag 13 april om 23:59h i.v.m. eten, vol is vol. 

- Inschrijfgeld is € 7,50 p.p., uiterlijk 14 april over te maken. Hierover ontvangt u een 

email na inschrijving. 

4. Toernooileiding 

- Arjan Smit, Martijn de Clerck en Rick Luiken.  

5. Eten en drinken 

- In de kantine van het sportcentrum zijn broodjes kaas, ham, zalm, kroket en 

frikandel te krijgen voor een schappelijke prijs. 

- Na afloop is er de optie op bij Community Café Hubble te gaan eten. Hubble ligt 600 

meter van het sportcentrum af en is een gezellige bar met keuken.  

- Op het menu staat: Lasagne (vlees of vegetarisch) met een drankje (koffie, thee, fris 

of pils) voor €7,50. Overige consumpties zijn €1,50, uitgezonderd speciaal bier. 

- Bij aanmelding kunt u aangeven of u wil mee eten of niet. Hiervoor moet worden 

gereserveerd. De kosten van het eten worden bij de bevestigingsmail meegestuurd. 

Bij aankomst ontvangt iedereen die mee eet een voucher.  

- Indien er bepaalde allergieën zijn 

kan dit worden doorgegeven, 

daar houdt Hubble rekening mee. 

 

http://www.taveres.nl/nl/team-tournament-2018/
https://hubblecafe.nl/

