
 
 

Uitnodiging tot inschrijving AK NTTB/Afdeling Oost 2022 

 

Datum toernooi Zaterdag 25 juni 2022 

Soort toernooi Afdelingskampioenschap. Dit is een O-A-evenement als 
bedoeld in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de 
Nederlandse Tafeltennisbond. 

Accommodatie Topsporthal IISPA, Stadionlaan 60, 7606 JZ Almelo 

Organisatie/ 
Toernooileiding 

NTTB Afdeling Oost 
Toernooileider: Lars van der Zanden 

Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het Afdelingsbestuur van 
afdeling Oost. 

Bondsvertegenwoordiger Sven Kaptein; s.kaptein@nttb-oost.nl 

Aanvang/Einde 9.30 uur (zaal open 8.30 uur). Finales worden uiterlijk om 
18.00 uur gepland. 

Tafels Er wordt gespeeld op maximaal 64 (blauwe Tibhar Smash) 
tafels. 

Ballen Er wordt gespeeld met een door de ITTF/NTTB goedgekeurde 
non-celluloid bal. 

Deelname + aantal 
deelnemers 

Deelname is mogelijk voor jeugd- en seniorenleden uit 
Afdeling Oost van de NTTB. Maximaal 300 deelnemers. Als 
het toernooi is volgeboekt geldt de binnenkomst van de 
aanmeldingen. Indien de betaling niet voor 18 juni 2022 
voldaan is, kan er niet worden deelgenomen. 

Arbitrage Alle wedstrijden moeten door de deelnemers zelf geleid 
worden middels het aanwezige (meerkamp)formulier. 

Legitimatie Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en 
deelname in het bezit van een geldige NTTB ledenpas. Op 
verzoek van de organisatie zal men deze pas tonen, samen 
met een legitimatiebewijs. 

Plaatsing Plaatsing geschiedt aan de hand van de ELO-ranglijst, 
peildatum 1 juni 2022. 

Informatie- en 
inschrijfadres 

Inschrijfformulieren alleen via email versturen naar : 
oostAK@gmail.com. Alleen via een inschrijfformulier worden 
inschrijvingen geaccepteerd, inschrijfformulieren invullen in 
Excel en niet handmatig invullen. 



 
Betaling  Betaling dient vooraf te geschieden. De vereniging dient de 

totaal verschuldigde bedragen per categorie uiterlijk op 18 juni 
2022 over te maken op IBAN NL19 INGB 0001 1832 72 tnv 
NTTB. LET OP! Er wordt geen factuur gezonden. 

Inschrijfgeld Jeugd Alleen enkelspel: €7,50. Zowel enkel- als dubbelspel: €10,00. 
Het is NIET mogelijk om alleen te dubbelen. Een inschrijving 
verplicht tot tijdige betaling en deelname. 

Inschrijfgeld Senioren Alleen enkelspel: €12,50. Zowel enkel- als dubbelspel: 
€15,00. Het is NIET mogelijk om alleen te dubbelen. Een 
inschrijving verplicht tot tijdige betaling en deelname. 

Klasse-indeling enkelspel 
Jeugd 

Indeling op basis van ELO rating, peildatum 1 juni 2022. 
Jongens en meisjes worden ingedeeld op basis van de ELO 
rating, welke terug te vinden is op: https://www.nttb-
ranglijsten.nl/ranking.php  

Klasse-indeling 
dubbelspel Jeugd 

Mogelijkheden zijn jongen/jongen, meisje/meisje, 
jongen/meisje. Het dubbelpaar wordt geplaatst in de klasse 
van de hoogst geklasseerde speler van het paar.  

Extra opmerking Jeugd Een jeugdspeler die zowel in de jeugd- als in de 
seniorencompetitie uitkomt, dient een keuze te maken tussen 
het jeugd- en seniorentoernooi. 

 
Een jeugdspeler die alleen in de seniorencomptitie uitkomt, 
dient zich in te schrijven voor het seniorentoernooi. 

 
Een 1e jaars senior, die met compensatie in de 
jeugdcompetitie uitkomt, dient zich voor het seniorentoernooi 
in te schrijven. 

Klasse-indeling enkelspel 
Senioren 

Indeling op basis van ELO rating, peildatum 1 juni 2022. 
Dames en heren worden ingedeeld op basis van de ELO 
rating, welke terug te vinden is op: https://www.nttb-
ranglijsten.nl/ranking.php  

Klasse-indeling 
dubbelspel Senioren 

Mogelijkheden zijn heer/heer, dame/dame, heer/dame. Het 
dubbelpaar wordt geplaatst in de klasse van de hoogst 
geklasseerde speler van het paar.  

Resultaten AK De resultaten behaald tijdens de AK worden meegenomen in 
de ELO rating. 

Inschrijfformulieren Aan de vereniging worden per e-mail een inschrijfformulier 
(apart voor jeugd en apart senioren) gestuurd. De secretaris 
en mogelijke trainer (gegevens NAS) ontvangen deze. 

Sluitingsdatum 
inschrijving 

De inschrijving sluit op vrijdag 9 juni 2022. 

Bevestiging inschrijvingen Na de sluitingsdatum ontvangen de contactpersonen een 
bevestiging van de inschrijvingen. Deze zijn verantwoordelijk 
voor tijdige controle en bevestiging (uiterlijk 18 juni 2022) naar 
de individuele leden. 



 
Prijzen Er zijn 2 prijzen per klasse (enkel- en dubbeltoernooi) 

beschikbaar. 

Afdelingsbekers Beste meisje van het jeugdtoernooi 

 
Beste jongen van het jeugdtoernooi (komt uit de hoogste 
klasse) 

 
Beste dame van het seniorentoernooi: de dames spelen 
mogelijk separaat een aparte poule, dit wordt in samenspraak 
met alle betrokkenen bepaald. 

 
Beste heer van het seniorentoernooi (komt uit de hoogste 
klasse) 

 
Verenigingsbeker: drie beste verenigingen (senioren en 
jeugd) 

Wisselbeker De wisselbeker komt bij de jeugd definitief in het bezit van de 
spe(e)l(st)er indien deze tweemaal achter elkaar of drie keer 
in totaal wordt gewonnen. De wisselbeker komt bij de 
senioren definitief in het bezit van de spe(e)l(st)er indien deze 
driemaal achter elkaar of vijf keer in totaal wordt gewonnen. 

Prijsuitreiking De prijsuitreiking geschiedt direct na afloop van de laatste 
finale. 

Berichtgeving organisatie Informatie over de aanvangstijden wordt gezonden aan het e-
mailadres dat op het inschrijfformulier staat vermeld. Ook 
worden deze starttijden gepubliceerd op de website van de 
NTTB OOST. 

Afmeldingen Eventuele afmeldingen kunnen tot 9 juni 2022 enkel per e-
mail gestuurd worden naar oostak@gmail.com. Alle 
afmeldingen na deze datum worden doorbelast met het 
inschrijfgeld. 

Entreegeld Entree voor bezoekers is gratis. 

Parkeren Bij de IISPA topsporthal is er voldoende parkeergelegenheid. 
Parkeren is gratis. 

Restaurant Het cafe/bar is geopend voor drinken of een snack. 

Lijmen Lijmen is verboden in de IISPA topsporthal. 

Aansprakelijkheid De organisatie noch de sporthalbeheerder is aansprakelijk 
voor diefstal, beschadiging, vermissing van geld en/of 
goederen. 

Instemmingsverklaring Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de 
volgende verwerkingen van gegevens van alle deelnemers 
door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB een 
verwerkersovereenkomst heeft: publiceren van naam van 



 
deelnemers, de indeling, wedstrijdschema, uitslagen en 
persoonlijke resultaten van het toernooi op websites, apps en 
op sociale media van de NTTB en organisaties waarmee de 
NTTB een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. 
 
U gaat tevens akkoord met het publiceren van foto's en/of 
films van de deelnemers op websites, apps en sociale media 
van de NTTB of de medeorganisator. 

Geschillen De organisatie behoudt het recht om bij geschillen te 
beslissen in samenpraak met de bondsvertegenwoordiger 

 


