
Groenendaal TTC vzw organiseert in samenwerking met het
Groenendaalcollege, het district Merksem en de sportraad Merksem 

18e Kampioenschap van Merksem
Tafeltennis

Tafeltennistoernooi ingericht voor inwoners, scholieren en clubspelers. De wedstrijden worden in 
poulevorm afgewerkt eind april en hebben plaats in de sporthal van het Groenendaalcollege aan de 
Ullenshofstraat. Er wordt een trofee uitgereikt in twee reeksen: een reeks voor recreanten en niet 
geklasseerde competitiespelers en een reeks voor geklasseerde competitiespelers.

De spelers moeten voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 Wonen in Merksem
 School lopen in Merksem (secundair of hoger onderwijs)
 Oud leerling zijn van een Merksemse school
 Lid zijn of geweest zijn van een in Merksem gevestigde sportclub

Reeksindeling:

 Recreanten en NG: leerlingen en andere spelers die geen klassement hebben. 

 Geklasseerden: geklasseerde spelers die deelnemen aan interclubcompetitie (of die gestopt 
zijn toen ze nog een klassement hadden). Er wordt gespeeld met voorgift volgens klassement. 

Inschrijvingsgeld: EUR 5,00 te betalen op de eerste speeldag.

De poules worden samengesteld uit minstens vier spelers. Bij de recreanten en NG (eerste ronde 
maandag 16 april 2018) wordt gespeeld naar drie gewonnen sets van 11 punten, bij de geklasseerde 
spelers (eerste ronde dinsdag 17 april 2018) naar twee gewonnen sets van 21 punten (met voorgift). 

Bij de geklasseerde spelers telt het hoogste klassement wanneer een speler een klassement heeft bij 
meerdere verbonden. Bij de dames telt het herenklassement. Spelers die twee seizoenen of langer 
geen competitie gespeeld hebben krijgen een aangepast klassement.

De best geplaatste spelers gaan door naar de finaleronde op dinsdag 24 april, met poules van 4 spelers
voor elke reeks, gevolgd door halve finales, strijd om 3e en 4e plaats en finale. Als er minder dan 20 
spelers ingeschreven zijn in een reeks wordt alles op de eerste speeldag gespeeld.

Inschrijven kan tot zondag 8 april 2018 (beperkt aantal plaatsen):
 Met behulp van het on line inschrijvingsformulier (  http://GroenendaalTTC.be  )
 Per E-mail aan TTC.Groenendaal@skynet.be
 Per brief aan Wim Horemans, Oudestraat 35, 3190 Boortmeerbeek
 Telefonisch bij Wim Horemans: 0476 / 62 62 19

Vermeld volgende gegevens bij de inschrijving:

 Naam (voor- en achternaam)
 Telefoonnummer
 Geboortedatum (voor de verzekering)
 Indien van toepassing: school, verbond, club, klassement, inactief sinds wanneer
 Reeks waarvoor u inschrijft

Er wordt gespeeld met witte ballen draag dus geen witte sportkledij.
De wedstrijden vangen aan om 20:00 stipt. Spelers dienen speelklaar aanwezig te zijn om 19:45.

                   @KvMTafeltennis                                              @GroenendaalTTC
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