
Hallo nieuwe competitiespelers, 

Jullie krijgen van mij via de mail de voor jullie interessante toernooien toegestuurd. Inschrijven kan 

dan via een mail aan mij, margriet68@home.nl. Ook kunnen jullie op de website van Tanaka 

(http://www.tanaka.nl/index.php/kalender/kalender-toernooien  ) ALLE toernooien vinden waar we 

maar bericht van krijgen. 

Uiteraard kost het spelen van toernooien geld.  Als je je inschrijft voor een toernooi geef je daarmee 

gelijk toestemming om het bedrag wat dat toernooi kost via automatische incasso van je (ouders) 

bankrekening af te laten schrijven.   

Verder is het zo dat als je inschrijft voor een toernooi, je ouders ook bereid moeten zijn om 

regelmatig te rijden.  

 

Er zijn verschillende toernooien waar jullie aan mee kunnen doe. We hebben de toernooien die 

belangrijk zijn om eventueel een (hogere) licentie te behalen of waar je juist aan mee moet doen om 

je licentie te behouden. Dit zijn de A en B ranglijsttoernooien, de ranglijsttoernooien voor de 

kinderen zonder licentie en de AB meerkampen of de Ratingmeerkampen voor de spelers zonder 

licentie. Ranglijsttoernooien zijn er verschillende per jaar en die zijn verspreid over het hele land. De 

AB meerkampen beginnen regionaal (binnen Brabant en Zeeland) maar als je erg goed presteert gaan 

die landelijk verder. De Ratingmeerkampen zijn altijd alleen maar regionaal.  

Naast deze belangrijke toernooien zijn er ook de wat wij noemen gezelligheidstoernooien zoals bv. 

het Backhandstoernooi, de Open Zeeuwse Kampioenschappen maar ook toernooien als het 

Batswingers teamtoernooi en het STIKtoernooi.  Aan het Backhandstoernooi, dat altijd begin januari 

gespeeld wordt, proberen wij altijd zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen. Het is lekker dichtbij 

(Rucphen), heel gezellig en voor kinderen die nog geen of niet veel toernooien gespeeld hebben een 

leuke en goede kennismaking met het spelen van toernooien. 

Mochten jullie vragen hebben over alles wat met het spelen van toernooien te maken heeft dan 

kunnen jullie me altijd bellen, mailen of persoonlijk aanspreken, de meeste zaterdagmiddagen ben ik 

wel bij Tanaka te vinden. 

Margriet van den Broek 

06-30689558 

margriet68@home.nl  
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