
 
Het Spiekerman - Mevo herfsttoernooi. 

 
Na een zeer geslaagd voorjaarstoernooi hopen we nu op grote belangstelling voor het 
herfsttoernooi. 
 
Het toernooi is bedoeld voor mixteams (minimaal 3 dames in het veld) van buurten en  families, 
verenigingen en bedrijven en zeker ook voor teams van vriendenclubs. Er zijn drie (mogelijk vier) 
avonden voor dit toernooi uitgetrokken. Er wordt gespeeld met wedstrijden tot de 25 punten (+ 
verschil van 2) en er is nu per wedstrijd één time-out toegestaan.   
Er mogen maximaal 3 Nevobo competitiespelers per team meespelen.  
 
De indeling per avond wordt bepaald op basis van de sterkte van de teams, de uitslagen van 
voorgaande toernooien en op wens van de teams zelf. Ook nieuwe teams kunnen zich opgeven. 
 
Maximaal kunnen er vijf teams per avond deelnemen.  Vol = vol, dus geef je team tijdig op! 
De kosten zijn € 25,00 per team, graag op je speelavond betalen bij het secretariaat. 
 
De speeldata: 
(Dinsdag 22 oktober 2019               Afhankelijk van het aantal inschrijvingen) 
Woensdag  23 oktober 2019               De C-Klasse 
Donderdag 24 oktober 2019               De B-Klasse 
Vrijdag  25 oktober 2019               De A-Klasse 
 
In principe begint elke avond de eerste wedstrijd om 19.30 uur (zaal open om 19:00uur) en vindt de 
prijsuitreiking plaats in zaal Spiekerman tussen half elf en elf uur.  
 
Zeker voor de lagere klassen geldt: plezier is belangrijker dan het winnen.  
Wacht niet te lang met de opgave, want vol = vol. Uiterste opgave datum is vrijdag 18 oktober 2019. 
Opgave is mogelijk via onderstaand formulier. Als je opgave is geregistreerd zullen we je een e-mail 
ter bevestiging sturen. Op 21 oktober kan de contactpersoon een mail met het wedstrijdschema 
verwachten 
 
Mocht je meerdere teams willen opgeven dan kun je onderstaand formulier vaker invullen. 
Mail het onderstaande formulier naar atc@mevomeddo.nl  
Vergeet vooral niet je telefoonnummer te noteren, mochten er dingen wijzigen dan kunnen wij jullie 
snel  bereiken.  
 

Teamnaam  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

Adres+ postcode  

Emailadres  

Voorkeur speeldag  

 
Tot in de herfstvakantie, 
 
ATC bestuur MEVO 

mailto:atc@mevomeddo.nl

