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Geacht Westa lid,

Het is bijna weer zover! Onze jaarlijkse

komen er aan. Op zondag 19 januari 2014 gaan we de strijd weer aan om te bepalen 
wie zijn naam mag laten bijschrijven op de felbegeerde wisselbeker. Zal het Frank lukken 
om zijn titel te verdedigen, of zijn er kapers op de kust? Doe mee en je kunt het zelf 
meemaken! Of kom gezellig kijken als je de juiste vorm nog niet te pakken hebt.

We hebben ervoor gekozen om alle wedstrijden weer op zondag te spelen; je hoeft dus 
alleen op de 19e te kunnen. Er is eerst een voorronde in de ochtend, en de finalepoules 
worden  in  de  middag  gespeeld.  We  streven  naar  finalepoules  van  8  spelers.  Voor 
degenen die geen trek hebben in een voorronde, is er dit jaar de extra mogelijkheid om 
bij inschrijving aan te geven dat je alleen in de middag wilt spelen. Je wordt dan door de 
toernooicommissie in een finalepoule geplaatst.

Het toernooi wordt dit jaar weer gelijktijdig met de clubkampioenschappen voor de jeugd 
gespeeld. We hopen op een volle en gezellige zaal!

De voorronde zal om  11:30 uur  beginnen, en de zaal is open vanaf  11:00 uur. De 
finalepoules beginnen om 13:00 uur, en we proberen rond 17:00 uur af te sluiten met 
een gezamenlijke  prijsuitreiking.  Het inschrijfgeld  is  €6,00 per  persoon.  Je  moet dit 
overmaken  op  Rabobank  rekening 36.97.55.685 t.n.v.  Tafeltennisvereniging  WESTA 
Westervoort onder vermelding van “clubkampioenschap 2014”.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 10 januari 2014 door een e-mail te sturen aan 
wedstrijdsecretaris@ttvwesta.nl. Het kan ook mondeling bij een van de leden van 
de toernooicommissie. Vergeet niet om hierbij ook aan te geven of je wel of niet wilt 
meedoen aan de voorronde!

Met vriendelijke groeten,

De toernooicommissie
  Wim van Brink (026-3115714)
  Maarten de Mol (06-41823876)
  Vincent Aalders (0316-262582)
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