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9e Hernens Tafeltennistoernooi 

Op vragen van de tafeltennissers kunnen wij 
melden dat het 9e Tafeltennistoernooi, na enkele 
jaren weer wordt gehouden. 

Zaterdag 10 december zullen weer veel enthou-
siaste spelers in De Mijlpaal de fel begeerde tro-
feeën proberen te winnen.

Ook dit jaar heeft de wedstrijdleiding de spelers 
indeling zo gemaakt dat er gelijkwaardige tegen-
standers aan de tafels zullen spelen: 

Bij de Heren gaan we spelen in drie niveaus. Ni-
veau A, B en C. Geef achter je naam aan in welk niveau je ingedeeld wilt worden. 
Geef je geen niveau door, dan zal de organisatie je indelen.

Vanaf 15 jaar word je ingedeeld bij de senioren.

Evenals vorig jaar zullen alle spelers bij enkele wedstrijden worden ingedeeld om 
te scheidsrechteren, dit vergroot de betrokkenheid.

En als wij het over het Hernens Tafeltennistoernooi hebben, bedoelen wij na-
tuurlijk Hernen en Leur en niet alleen spelers maar ook supporters worden weer 
uitgenodigd om dit spektakel mee te maken.

Dus, woon je in Hernen of ben je “oud Herrenaar” en nog niet ingeschreven, doe 
dat dan deze week nog. Deelname is gratis.

via de mail bij: tafeltennishernen@gmail.com of bij:

Pieter van Heumen Loffertweg 36 tel. 532278
Eric van Kasteren Loffertweg 34 tel. 531306
Jos Brouns Batavierenweg 12 tel. 531635
Rick van As Loffertweg 9 tel. 532303
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