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SENIOREN 

Ook bij de senioren wordt je 

ingedeeld volgens je NTTB- 

ELO RATING. 

We zien je graag op: 

ZONDAG 19 JANUARI 2020 

SCHRIJF ONLINE IN ! 

JEUGD 

INDELING OP NTTB- ELO 

RATING, voordeel is dat je op 

je eigen sterkte speelt, 

ongeacht je leeftijd. 

Dit betekent veel spannende 

wedstrijden!! 

We zien je graag op: 

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 

SCHRIJF ONLINE IN ! 

 

INSCHRIJVEN - HTTP://WWW.TOERNOOI.NL  

Inschrijven via de website: 

https://www.toernooi.nl heeft als voordeel dat je 

individueel inschrijft wanneer het je schikt. Je ziet 

direct wie er allemaal meedoen (dat moedigt -

meestal - aan). Je bent zelf volledig 

verantwoordelijk voor de inschrijving en de 

betaling.  

BETALING INSCHRIJVING ONLINE (iDEAL) 

Er kan slechts op één enkele wijze worden 

betaald. Tegelijk met je inschrijving dien je te 

betalen via iDEAL. Om het zo eenvoudig mogelijk 

te houden, met slechts één werkwijze, hebben we 

besloten om ook de jeugdspelers/-sters via iDEAL 

te laten betalen. Hierbij vragen we de aandacht 

van ouders/verzorgenden om dit in goede 

banen te leiden. 

 

https://www.toernooi.nl/
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NIEUW! NTTB ELO-RATING BEPAALT KLASSE 

De laatste jaren zijn de deelnemersaantallen bij 

toernooien steeds moeilijker te voorspellen. Ook 

is er hierdoor regelmatig sprake van een beperkt 

aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse. 

Hier is de attractiviteit van het toernooi niet bij 

gebaat. Inmiddels werkt de NTTB al een aantal 

jaren met de zogenaamde NTTB ELO-RATING. 

Hierin heeft elke wedstrijdspeler/-ster een eigen 

rating opgebouwd die over het algemeen zeer 

betrouwbaar is voor wat betreft de speelsterkte. 

Hierdoor wordt het nu mogelijk het toernooi voor 

zowel de senioren als de jeugd in te delen naar 

sterkte, dit ongeacht de leeftijd. 

Je speelt daarmee op je eigen sterkte en het is 

een betere garantie voor een spannend toernooi.   

 

Download de toernooiconvocatie hier: 

https://www.nttb.nl/holland-noord/downloads. 

Er wordt weer gespeeld in sporthal De Walvis in 

Beverwijk. De toernooiorganisatie zal opnieuw 

worden ondersteund door t.t.v. Rapidity. 

 

De inschrijving start op 1 november 2019. 

Tot in januari 2020 achter de tafel … 
 

 


