
Tafeltennis Club Beuningen 
  
Beuningen Open 2022 op zondag 27 november 2022 
  
Geachte vereniging, 
  
TCB organiseert voor de 41e maal de Beuningen Open. Aan dit toernooi mogen deelnemen: 
verenigingen uit de Maas- en Waalse Tafeltennisbond, de Nijmeegse Bedrijf Tafeltennis 
Federatie, verenigingen uit de Nederlandse Tafeltennisbond, oud deelnemers, oud-leden 
van TCB en recreanten. Het toernooi is aangemeld bij de NTTB. 
  
Na een paar jaar afwezigheid door Covid zal de Beuningen Open weer gehouden worden in 
de sporthal de Tinnegieter en wel op zondag 27 november 2022. Er zal op maximaal 37 tafels 
gespeeld worden met LET OP! Maximaal 175 inschrijvingen. Naast gezelligheid is eveneens 
het doel van het toernooi om iedere deelnemer nagenoeg de gehele dag wedstrijden te 
laten spelen. Indien het aantal deelnemers en het toernooischema dit toelaat, worden er 
ook troostronden gespeeld.  
  
De klasse-indeling gaat er als volgt uitzien: 

Senioren Enkel A 1e klasse / Landelijk A en hoger NTTB 
 Enkel B 2e / 3e klasse NTTB 
 Enkel C 4e / 5e klasse NTTB + 1e / 2e klasse MWTB 
 Enkel D 6e klasse NTTB + 3e / 4e klasse MWTB 
 Enkel E Recreanten 
   
Jeugd Enkel A landelijk B / C / hoofdklasse 
 Enkel B 1e / 2e klasse NTTB 
 Enkel C 3e / 4e klasse NTTB  
 Enkel D 5e klasse / niet competitie spelende jeugdleden 

 
De convocatie en inschrijfformulier wordt met deze uitnodiging mee verstuurd. 
  
Wij stellen het op prijs indien u het toernooi aan uw leden kenbaar maakt en de inschrijving 
als club zijne voltooid. Inschrijven graag middels het inschrijfformulier in te vullen en dit 
mailen naar toernooien@tcb-beuningen.nl. Mocht er een enkele speler zijn die wilt 
deelnemen, dan kan deze zichzelf opgeven middels dezelfde weg als hierboven 
beschreven. 
      
Namens de toernooicommissie hopen wij jullie weer te mogen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Luuk Reijnders, Koen Reijnders en Joost Kooi 
  
 


