
Zomercompetitie 

TAFELVOETBAL 
Beste tafelvoetballers komende zomer is er weer een zomer competitie 

tafelvoetbal met afsluitende kruis finale`s en barbecue. 

Deze competitie staat gepland van: 

 week 22 vrijdag 01 juni t/m week 34 vrijdag 24 augustus.  

Inschrijving is mogelijk t/m zondag 27 mei . 

Betalen/afhalen papieren enz. DONDERDAG 31 Mei vanaf 19.00 uur.  

Hierbij doe ik jullie dan ook toekomen een korte uitleg / inschrijfformulier. 

Deze zomer competitie wordt gespeeld met het 3 koppel systeem dus elk koppel 

tegen elk ander koppel tot de 11 en 10-10 is gelijk, men mag zoveel wissels 

inzetten als men wil alleen mag men niet 2x tegen de zelfde tegenstander spelen, 

verder proberen wij zoveel mogelijk op klasse en op regio in te delen maar hierbij 

zijn wij natuurlijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen per klasse en regio. 

verder speelt elk team een evenredig aantal thuis en uitwedstrijden, aanvang 

wedstrijden 20.30 uur 

Naar gelang het aantal inschrijvingen maken wij een indeling op klasse en regio`s  

in meerdere poel`s van 4 tot 6 teams aan het eind van de poel wedstrijden worden 

er kruis finales gespeeld en wel nummer 1 poel A tegen nummer 4/6 poel D enz. 

Tot er 4/8 team`s overblijven die op ZATERDAG 25 Augustus de FINALE  

(met gratis barbecue) gaan spelen in: 

 Cafe De Sport Sittarderweg 114, 6412 CL te Heerlen.  

Aanvang 18.00 uur en er wordt gespeeld op 4 tafels. 

Ook zullen er voor de finalisten/winnaars prijzen te halen zijn, kosten voor dit 

alles 50,00 euro per team. 

 

Uitslag dient zowel uit als thuisploeg naar de wedstrijd via WhatApp of sms`en naar; 

+31 651 106291 

 

Verder dient de thuisploeg het formulier te scannen en mailen naar: 

info@cafedesport.eu 

 

Standen enz. kunt uw vinden op: 

www.cafedesport.eu 

 

Hopende op een mooie en sportieve overbrugging van de zomer iedereen 

SUCCES en wie weet worden jullie wel de opvolger van de laatste winnaar:  

TVC De Bekker  

 
 

http://www.cafedesport.eu/


3 koppel systeem zomercompetitie. 

Inschrijfformulier 2018; 
Wij van TVC …………………….schrijven ons in met….teams.  
Bij meerdere teams inschrijfformulier copieren. 

       
Team nummer: 1 - 2 - 3:(omcirkelen wat van toepassing) 

Naam speler      Naam speler 

1.        10. 

2.        11. 

3.        12. 

4.         

5.         

6.         

7.         

8.        

9.        
 

Naam vereniging;        

Adres/postcode vereniging; 

Telefoon nummer lokaal; 

E-mail (VERPLICHT): 
 

Naam contact persoon 1; 

Telefoon nummers; 

Naam contact persoon 2; 

Telefoon nummers; 

 

Dit formulier voor zondag 27 mei opsturen naar: 

Cafe De Sport, Sittarderweg 114, 6412 CL te Heerlen. 

Of scannen en mailen naar: info@cafedesport.eu 

 

Voor vragen WHATSAPP naar:Appie Eulink +31 651-106291 

Of via de mail: info@cafedesport.eu  (VOORKEUR) 
     

 


