
 

 

 

 

 

Nederlandse Tafeltennisbond 

 

Afdeling Gelre 

 

Afdelingskampioenschappen 2023 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 januari 2023 Jeugd 

 

Zondag 8 januari 2023 Senioren 

 

 

 

 

 

Organisatie: CTW Afdeling Gelre 

 

 

 

Zaal Jan Massinkhal 

Nieuwe Dukenburgseweg 5 

6534 AD  Nijmegen 

Tel: 024-3564260 

 

 

 

 
 

 

 



Afdelingskampioenschappen NTTB Gelre 2023 
 

 

 

-2- 

 

Datum : Zaterdag 7 januari 2023 jeugd / Zondag 8 januari 2023 senioren 

 

Plaats : Jan Massinkhal 

 Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD  Nijmegen, 024-3564260 

 

Organisatie : C.T.W. Afdeling Gelre. 

 

Toernooicommissie : Michel Ebben, Pieter van der Hammen, Jacques Teunissen, Rene Derkse 

 

Toernooileider : De heer Pieter van der Hammen 

 Willem Jacobstraat 19, 5361 BA  Grave, 0486-420983 

 

Goedkeuring : Is verleend door het bestuur van de afdeling Gelre. 

 

Bondsvertegenwoordiger : Jeugd en senioren - nog niet bekend 

 

Aanvangstijdstip : Het toernooi begint beide dagen om 09.00 uur. 

  Zorg er voor dat je 15 min voor aanvang aanwezig bent zodat het toernooi  

  ook tijdig kan beginnen. Meld je a.u.b. af als je onverhoopt niet kunt. 

 

Materiaal : Tafels : maximaal 60 

 Ballen : Witte Non Celluloid (plastic) door de NTTB 

   goedgekeurde ballen.  

 Plakken van rubbers in de accommodatie is niet toegestaan. 

 

Deelname : Staat open voor alle leden van verenigingen uit de NTTB Gelre,  

  persoonlijke leden en leden van de OTC. 

 

Klasse Indeling : Senioren enkel  + Senioren dubbel 

  Heren ABC + Dames A  

  Heren D + Dames B  

  Heren E + Dames C 

  Heren F + Dames D  

  Heren G + Dames E  

  Heren H + Dames F 

 

 Jeugd enkel*  

 O19 AB / D1 / D2 

 O17 AB / D1 / D2 

 O15 AB / D1 / D2  

 O13 D1 / D2 

 O11 D1 / D2 

  

 Open Klasse jeugd 

 Alle spelers worden voor de open klasse op sterkte ingedeeld  

 in diverse klassen, dit vervangt het troosttoernooi. 

  

 Jeugd dubbel 

 O19 / O17 / O15 / O13 / O11 

 

 * Meisjes worden op basis van sterkte ingedeeld bij de jongens. Dit  

 op verzoek van de spelers en trainers 
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 De indeling van de Jongens enkel in de D1 – D2 klasse gebeurt door 

 de organisatie. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen behoudt de 

 toernooileiding zich het recht voor klassen samen te voegen. 

 

Leeftijdsgrenzen : Senioren : Geboren in 2004 of eerder* 

 O19 : Geboren in 2005 of 2006 

 O17 : Geboren in 2007 of 2008 

 O15 : Geboren in 2009 of 2010 

 O13 : Geboren in 2011 of 2012 

 O11 :  Geboren in 2013 of later 

 

 *Jeugdspelers die ook uitkomen in de reguliere seniorencompetitie mogen 

deelnemen aan het jeugd- en seniorentoernooi. 

 

Speelwijze Enkel : 1e ronde meerkampen gevolgd door afvalsysteem. Als er meerdere  

  meerkampen zijn in één klasse zullen de eerste twee spelers zich voor de  

  volgende ronde plaatsen.  

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens best of five. 

 

Speelwijze Dubbel : 1e ronde in 3-kampen, gevolgd door afvalsysteem. 

  In het dubbel mogen spelers uit de verschillende klassen met elkaar  

  dubbelen, waarbij de speler met de hoogste klasse leidend is voor de  

  klasse waarin je wordt ingedeeld.  Indien je geen dubbelpartner hebt 

zullen wij je proberen te koppelen aan iemand voor het toernooi. Wanner je 

niet in het dubbel wilt spelen geef dit aan op het inschrijfformulier.  

 

Inschrijving : De licentie op sluitingsdatum is leidend. Omdat licentiewijzigingen pas per 

1 januari worden ingevoerd op basis van ELO-punten mag je jezelf 

inschrijven met de voor jouw geldende licentie op de toernooidag mocht je 

reeds weten dat je een hogere/lagere licentie gaat krijgen. Geef dit dan wel 

aan bij inschrijving, anders zal automatisch de licentie op de 

sluitingsdatum worden gehanteerd. Twijfel je over je licentie of 

licentiegrenzen, kijk dan op www.nttb-ranglijsten.nl of stuur een mail naar 

licenties@nttbgelre.nl 

  

Legitimatie : Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige 

 spelerspas en deze op aanvraag te tonen. Indien de spelerspas 

 niet getoond kan worden, volgt uitsluiting. 

 

Inschrijfadres : Pieter van der Hammen - pvanderhammen@hotmail.com 

  Willem Jacobstraat 19 

  5361 BA  Grave 

 0486-420983 

 

Inschrijfgeld : Het inschrijfgeld bedraagt voor zowel jeugd als senioren € 12,50 

  Dit is inclusief het dubbel. Het totaal verschuldigde inschrijfgeld dient  

  uiterlijk 23 december 2022 betaald te zijn. 

  

Inschrijfformulier : Inschrijving dient te geschieden via de vereniging aan de hand 

 van bijgevoegd verzamelinschrijfformulier. Deze dient door de 

 contactpersoon, in blokletters tussen de lijnen ingevuld te 

 worden. Inschrijving verplicht tot betaling.  

http://www.nttb-ranglijsten.nl/
mailto:pvanderhammen@hotmail.com
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Betaling : Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0115 3251 74 

  Ten name van N.T.T.B. Afdeling Gelre. 

  Onder vermelding van: 

  Vereniging / aantal jeugd / aantal senioren 

 

Sluitingsdatum : Inschrijving sluit op 12 december 2022 of zoveel eerder als het 

 toernooi is volgeboekt. 

 

Prijzen : Er zijn twee prijzen per klasse. 

 

Prijsuitreiking : Bij de jeugd zo spoedig mogelijk na afloop van de finale. 

 : Bij de senioren zo spoedig mogelijk na afloop van alle finales. 

 

Deelnemers : Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van 

 zijn inschrijving. De inschrijving houdt tevens in, dat hij/zij 

 akkoord gaat met de indeling volgens de geldende afdelings- ranglijst.  

 

Sportkleding : Het dragen van clubtenue is gewenst. Witte shirts en shorts 

 zijn niet toegestaan, evenals schoenen met zwarte zolen. 

 

Instemmingsverklaring : Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de  

 verwerking van onderstaande gegevens van alle deelnemers door de  

 NTTB en organisaties waarmee de NTTB een verwerkingsovereenkomst  

  heeft. 

 -  Publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling, 

wedstrijdschema’s uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi 

op websites, apps en op social media 

 

U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw 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.  

 

  U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of  

 films van de deelnemer op websites, apps en social media van de NTTB  

  -  Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook sponsors van  

   tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan.  

 

Deelnemers geven middels hun inschrijving volledige en onvoorwaardelijke 

toestemming aan de NTTB om onbeperkt foto-, beeld-, tekst- en/of ander 

materiaal m.b.t. de deelnemers in NTTB communicatiemiddelen (her) te 

gebruiken, te verzenden en te publiceren, onder meer ten behoeve van 

reclame-, promotionele- en andere (al dan niet commerciële) doeleinden. 

 

Slotbepaling : De toernooileiding behoudt zich alle rechten voor zoals 

 omschreven in het toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB. 


