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AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2022 (DE LAATSTE IN DEZE VORM!) 
 

Datum Jeugd       : zaterdag 21 mei 2022 
 Senioren   : zondag   22 mei 2022 
 

Locatie Sporthal De Beuk, Van IJsendijkstraat 365, 1442 LB Purmerend 
 

Organisatie NTTB Afdeling Holland-Noord 
 

Toernooileiding Jeugd zaterdag: Joke Wijker. 
 Senioren zondag: Joke Wijker. 

 
Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het afdelingsbestuur 

  
Bondsvertegenwoordiger jeugd     : Ron Suanet, jeugdzaken@nttb-hollandnoord.nl, tel. 06- 412 42 214 
 senioren : Johan de Groot, secretaris@nttb-hollandnoord.nl, tel. 06- 28 55 98 74 

 
Aanvang/ Einde jeugd      : 09.30 uur tot 18.30 uur 

 senioren  : 09.30 uur tot 18.30 uur 
 

Tafels Maximaal 32 tafels  
 
Ballen Nader te bepalen 
 

Deelname Inschrijving bij de jeugd staat open voor alle jeugdleden van de verenigingen van de NTTB
 Afdeling Holland-Noord, ook voor jeugdleden die een seniorenlicentie hebben en/of uitkomen in de  
 Seniorencompetitie. 

 Inschrijving bij de senioren staat open voor: 
 - alle seniorleden van verenigingen en persoonlijke seniorleden van de NTTB-afdeling Holland-Noord 

 - jeugdleden, die uitkomen in de seniorencompetitie en/of in het bezit zijn van een seniorenlicentie. 
 Eerstejaars senioren die nog aan de jeugdcompetitie deelnemen mogen alleen bij de senioren inschrijven. 

 2e en 3e jaars junioren mogen ook bij de senioren inschrijven.  
 

Klasse-indeling/ Voor de jeugd (meisjes en jongens gemengd) 
 ENKELSPEL : 
 Klassen zullen bepaald worden aan de hand van de meest recent beschikbare ELO-rating uit NAS*). 

 DUBBEL: 
 Klassen zullen bepaald worden aan de hand van de gemiddelde ELO-rating uit NAS van het dubbel. 

 Voor de senioren (dames en heren gemengd) 
 ENKELSPEL : 

 Klassen zullen bepaald worden aan de hand van de meest recent beschikbare ELO-rating uit NAS. 
 DUBBELSPEL : 

Dames en Heren: Klassen zullen bepaald worden aan de hand van de gemiddelde ELO-rating uit NAS 
van het dubbel.  

*) De ELO rating wordt op de sluitingsdatum nog ververst en zal dan gelden voor de 
klasse bepaling. 

 Senioren en Jeugd 

 Als men in de dubbelspelklasse wil meedoen, dan moet men ook in de enkelspelklasse hebben 
 Ingeschreven. Open dubbelinschrijvingen worden naar mogelijkheid samengevoegd. 

 LET OP: 
Er kunnen maximaal 160 deelnemers per dag deelnemen aan het toernooi. Bij meer deelname 

geldt de datum van inschrijving als volgorde van de reserve lijst. 
 

Speelwijze Volgens N.T.T.B.-reglement. De eerste ronde enkelspel wordt bij voorkeur gespeeld in een 
meerkamp van vijf, zes of zeven spe(e)l(st)ers. De nrs. 1 en 2 van iedere poule gaan naar de 

volgende ronde. Daarna volgens afvalsysteem. 
 De eerste ronde dubbelspel wordt gespeeld in een meerkamp van vier en vijf dubbels.  
 Daarna volgens afvalsysteem. 

 De meerkamp wordt beslist door het aantal gewonnen partijen, bij gelijk eindigen van twee 
 of meer personen wordt de rangschikking vastgesteld door de meerkampregel volgens het 
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 Toernooi- & Wedstrijdreglement. 
 

Deelnemers Elke deelnemer(ster) is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving terwijl de 
 inschrijving tevens inhoudt dat hij/zij akkoord gaat met eventuele samenvoeging c.q. het 

 vervallen van klassen, volgens de daarvoor gestelde regels. 
 

Inschrijf coördinator Ron Suanet, Lessestraat 182, 1966SK Heemskerk, 06- 412 42 214, jeugdzaken@nttb-hollandnoord.nl 
 
Inschrijfgeld Jeugd: enkelspel €    7,50 

  enkel- en dubbelspel €  12,50 
 Senioren: enkelspel €  12,50 

  enkel- en dubbelspel €  17,50 
 

Inschrijven Aan uw vereniging wordt GEEN verzamelinschrijfformulier meer gezonden. Inschrijvingen 
en betaling (via ideal) kan uitsluitend individueel via de website: http://www.toernooi.nl 

 
Sluitingsdatum De inschrijving sluit op maandag 2 mei 2022, of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt.  

 

Betaling Het inschrijfgeld dient bij inschrijving (http://www.toernooi.nl) betaald (via ideal) te worden. Ook 
dient u een persoonlijk account aan te maken. Lidnummer = bondsnummer!! 

 

 

Prijzen 3 prijzen per enkelspelklasse, 2 prijzen per dubbelspelklasse 
 één verenigingsprijs JEUGD, één verenigingsprijs SENIOREN 

 Indien bij een enkelspelklasse 6 of minder deelnemers/sters zijn dan zijn er 2 prijzen. 
 

Prijsuitreiking JEUGD: De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van het toernooi. 
 NB Een speler(ster) kan zijn/haar prijs DIRECT na afloop van de desbetreffende klasse afhalen, 

mits hij/zij geheel is uitgespeeld. Na 16.00 uur worden individueel géén prijzen meer uitgereikt daar 

dit de voortgang van het toernooi belemmert. Daarna zal een centrale uitreiking alsnog plaatsvinden. 
 SENIOREN: De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van het toernooi. 

 
Aanvangstijden zaterdag: Dubbel om 09:30 uur Enkel om 12:30 uur  

 zondag: Dubbel om 09:30 uur Enkel om 13:00 uur 
 

Sportkleding Het dragen van sportkleding, m.u.v. witte kleding, is verplicht, het is verboden om met 
 afgevende zolen te spelen. 

 
Entreegelden Toegang is gratis op beide dagen. 
 

Kantine In de hal is een goed voorziene kantine voor dranken en spijzen aanwezig. 
 

Verkoopstand Zondag 22 mei zal Game11 een verkoopstand voor tafeltennismaterialen-kleding runnen. 
 

Bepalingen De organisatie houdt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en wedstrijd- 
 reglement van de N.T.T.B.  

Instemmingsverklaring Met het inschrijven voor dit toernooi gaat de deelnemer akkoord met de volgende  
verwerkingen van gegevens door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB een 

verwerkersovereenkomst heeft: 
publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling, wedstrijdschema, uitslagen en 

persoonlijke resultaten van het toernooi op websites, apps en op sociale media van de NTTB en 

organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee heeft gesloten. 

De deelnemer gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door de vereniging verstrekte  

persoonsgegevens voor: 

-het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners waarmee de NTTB een 

verwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en 

wedstrijden; 

-onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB. 

De deelnemer gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of video’s 

van de deelnemer op websites, apps en sociale media van de NTTB of de medeorganisator. 

Dit geldt ook voor foto’s en video’s waarop ook sponsors van tafeltennisverenigingen en/of de NTTB 

staan. 

Corona? Bovenstaande onder voorbehoud van de op de toernooidatums mogelijk geldende coronaregels 
vanuit de overheid. Bij niet doorgaan toernooi worden de inschrijfgelden geretourneerd. 

 
 WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS/STERS EEN PRETTIGE EN SPORTIEVE DAG TOE 

http://www.toernooi.nl/
http://www.toernooi.nl/

