Sylvestertoernooi 2018 van TTC TRS Bilzen
Beste leden,
Er wordt de laatste tijd regelmatig over gesproken binnen onze club : het aankomende
sylvestertoernooi. Maar wat houdt dit toernooi juist in ? Wanneer vindt het plaats ? Wie kan
deelnemen ? Deze en nog veel andere vragen worden hieronder beantwoord zodat iedereen
zich kan inschrijven.
1. Wat is dat, het “Sylvestertoernooi” ?
Het was een traditie bij TTC Tongeren : tussen Kerst en Nieuw samen het jaar feestelijk
en toch sportief afsluiten. Het leek ons dan ook een goed idee om deze traditie verder te
zetten binnen onze fusieclub.
Een toernooi dus waar gezelligheid centraal staat, beginnend met een aperitiefje
aangeboden door de club. Het sportieve is natuurlijk ook belangrijk. De uiteindelijke
winnaar gaat met name naar huis met de wisselbeker. Jaarlijks zal deze beker opnieuw
op het spel gezet worden. Wie erin slaagt 3 edities van het toernooi te winnen binnen de
5 jaar, wordt de trotse eigenaar van de wisselbeker.
2. Wanneer wordt dit toernooi gespeeld ?
Het antwoord staat reeds vermeld hierboven : in het weekend tussen Kerst en Nieuw. Dit
jaar wil dit dus zeggen dat jullie verwacht worden in het weekend van 29 december. De
juiste dag en uur moeten nog bepaald worden en zullen, onder andere, afhangen van het
aantal inschrijvingen.
3. Wie kan deelnemen ?
Dat is nu juist het leuke aan het Sylverstoernooi : we beperken ons niet tot de actieve
leden van TTC TRS Bilzen. Ook familieleden en oud-spelers zijn welkom. Wie weet zit er
ergens een verborgen talent of krijgt een oud-speler de smaak terug te pakken ! Enige
voorwaarde om deel te nemen is dus dat er een link bestaat met de club.
Kortom, we verwachten een pak deelnemers en de ontmoeting tussen competitiespelers
en hobbyspelers kan steeds verrassend uitpakken !
4. Moet er inschrijvingsgeld betaald worden ?
Op zich is er geen inschrijvingsgeld. Wel vinden wij het sociaal engagement van een
sportclub belangrijk. Daarom is er besloten om van dit toernooi gebruik te maken om
fondsen in te zamelen voor het goede doel, met name het welgekende “Kom op tegen
Kanker”. We vragen dan ook een bijdrage van €5.00 per deelnemer of supporter. Dit
bedrag wordt volledig doorgestort aan dit doel. De lokale afdeling van “Kom op tegen

Kanker” zal trouwens ook vertegenwoordigd zijn. Deze bijdrage moet bij aanvang van het
toernooi betaald worden.
5. Hoe gaat het praktisch in zijn werk ?
Het is nog een beetje koffiedik kijken hoe het toernooi zal verlopen. Het beginuur
evenals het systeem hangen met name in grote mate af van het aantal deelnemers.
Kortom, het is belangrijk dat we op tijd weten hoeveel deelnemers er zullen zijn, zodat
we het volledige verloop kunnen finetunen.
Wat we wel al weten is dat het handicapsysteem toegepast zal worden, net zoals op het
clubkampioenschap : in functie van de klassementen krijg je bij het begin van elke set
enkele puntjes voor of tegen. Zo maakt iedereen kans op die felbegeerde wisselbeker.
6. Is er hulp nodig ?
Bij dergelijk evenement is het belangrijk dat alles vlot verloopt : het toernooi zelf
(wedstrijdverloop, scoreopvolging,…) maar ook in de cafetaria en achter de toog. Om
ook het bestuur de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het toernooi in optimale
omstandigheden , vragen wij dan ook dat een kleine inspanning van jullie uit om bij
momenten een handje toe te steken. Vrijwilligers kunnen zich dan ook melden bij het
bestuur.
7. Inschrijven
Jullie hebben het begrepen : om een duidelijk zicht te hebben op het aantal deelnemers
en zo het verloop van het toernooi duidelijk uit te lijnen et te communiceren, is het
noodzakelijk dat we met inschrijvingen werken én met een deadline.
Daarom moeten jullie ons laten weten of je komt voor 15/12. Dit kan via onderstaande
inschrijvingsstrook, via de website of in het clublokaal. Ook als je niet komt (wat
natuurlijk erg jammer zou zijn), vragen we het ons te laten weten voor die datum om
bijkomend belwerk te vermijden. Wij hopen in elk geval dat deze eerste editie van ons
Sylvestertoernooi een groot succes wordt en dat we zo veel mogelijk deelnemers zullen
hebben.
Met sportieve groet,
Het bestuur

