
 

 

Uitnodiging 42e INTERNATIONALE TAFELTENNISTOERNOOI 
 
 

Eindhoven, 18 februari 2023 
 
Beste sportvrienden, 
 
Het is weer zover! Na een aantal jaar afwezigheid organiseert TAVERES, de Eindhovense 
studententafeltennisvereniging, voor de 42e keer een internationaal tafeltennistoernooi 
voor spelers uit heel Europa en voor spelers van alle niveaus. Het toernooi biedt twee 
dagen toptafeltennis én een groot feest op de zaterdagavond, dus mis het niet! 
 
Het toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2023 in het 
Studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (O.L. Vrouwestraat 1 
te Eindhoven). Er is de mogelijkheid om vrijdagavond 2 juni al aan te komen en in een 
van de sporthallen te overnachten; de wedstrijden zelf beginnen op zaterdag rond 09:00 
en eindigen zondag rond 17:00. 
 
Op zaterdag beginnen we met een gemengd teamtoernooi gespeeld in teams van twee. 
Opgeven kan als team, maar ook individueel. In dat laatste geval zorgen wij voor een 
partner. Op zaterdagavond wordt een feest georganiseerd in de kantine van het 
sportcentrum.1 ’s Zondags spelen we een individueel toernooi, waar alle deelnemers (al 
dan niet met een lichte kater) hun individuele tafeltennistalent kunnen tonen. Het is ook 
mogelijk alleen zaterdag of zondag mee te doen. Daarnaast kunnen niet-spelende 
coaches/supporters (tegen betaling) blijven overnachten en deelnemen aan het feest op 
zaterdagavond. Overnachten kan op vrijdag en zaterdag in het sportcentrum van de TU 
Eindhoven. Wij verzoeken jullie om in dat geval een eigen slaapzak en luchtbed/matras 
mee te nemen. 
 
Kun je niet wachten om mee te doen? Schrijf je dan snel in via onze website, 
www.taveres.nl/itt-subscribe. De inschrijving sluit op 3 mei 2023. De totale kosten voor 
het hele toernooi, incl. overnachtingen, en toegang tot het feest bedragen € 25,- per speler 
voor één dag, € 40,- per speler voor twee dagen en € 10,- per coach/supporter per dag. 
Daarnaast is er de optie om (tegen betaling) een door ons verzorgd ontbijt & lunch te 
kiezen. Zo niet, dan kunt u bij de SSC kantine zelf lunch halen of uw eigen lunch 
meenemen. In de laatste geval verzoeken wij u om dit niet in de kantine op te eten. 
Betaling vindt plaats bij het bestellen van de tickets en het is mogelijk om tickets voor 
meerdere personen in één keer te bestellen. 
 
Na de sluitingsdatum van de inschrijving 
zal er een mail met verder informatie 
worden verstuurd. Voor vragen en 
opmerkingen kunt u mailen naar 
itt2023@taveres.nl. 
 
We hopen jullie in groten getale te mogen 
begroeten bij het toernooi! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De ITT-commissie 2023 
 
 

 
1 Tijdens het ITT zullen wij geen alcohol schenken aan deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar. 


