
Bos Bedden 

Open Kampioenschappen van Avereest 2017 

1. Naam: Open Kampioenschappen van Avereest. 

2. Datum: Zaterdag 2 september 2017. 

3. Accommodatie: Sporthal De Citadel, Langewijk 118, 7701 AH Dedemsvaart. 

De sporthal beschikt over een kantine. 

4. Organisatie: Tafeltennisvereniging Dedemsvaart. 

5. Toernooicommissie: Annemarie Bredewoud, Aico Beugelink en Eric Kaptein. De toernooicommissie 

is telefonisch bereikbaar op 06-15490175 (periode 1 juni t/m 30 september) en 

op e-mailadres kva@ttvdedemsvaart.nl (doorlopend). 

6. Toernooileiders: Aico Beugelink en Eric Kaptein. 

7. Goedkeuring: Er is geen goedkeuring benodigd voor dit evenement. 

8. Soort evenement: Dit is een O-X evenement (zie toelichting bij 12). 

9. Bondsvertegenwoordiger: Niet van toepassing, het betreft een O-X evenement. 

10. Aanvang en einde: De zaal is om 8.15 uur open. Alle klassen zullen om 9.00 uur met voorrondes 

enkelspel van start gaan. Het dubbelspel begint naar verwachting om 11.15 uur. 

Finales worden uiterlijk 17.30 uur gepland, direct hierna volgt de prijsuitreiking. 

Deelnemers dienen rekening te houden met uitloop. 

11. Tafels en ballen: Er zal op maximaal 49 tafels worden gespeeld van verschillende merken. Er 

wordt gespeeld met door NTTB goedgekeurde ballen. 

12. Deelname: Het toernooi staat open voor verenigingen uit alle afdelingen van de NTTB en 

voor recreanten. 

 

 

Toernooisponsor 

 

Bos Bedden Nieuwleusen 

www.bosbedden.nl 

 

  

mailto:kva@ttvdedemsvaart.nl
http://www.bosbedden.nl/


Bos Bedden 

Open Kampioenschappen van Avereest 2017 

13. Klasse-indeling: Senioren: 

Heren en dames spelen samen in één klasse; er is geen aparte klasse voor 

dames. Er wordt zowel enkelspel als dubbelspel gespeeld. Deelnemers kunnen 

zich inschrijven voor de volgende categorieën *: 

 

Categorie A: heren met een C- of D-licentie en dames met een B-licentie. 

Categorie B: heren met een E-licentie en dames met een C-licentie. 

Categorie C: heren met een F-licentie en dames met een D-licentie. 

Categorie D: heren met een G- of H-licentie en dames met een E- of F-licentie. 

 

Dames met een lage A licentie kunnen worden toegelaten in categorie A. 

 

Jeugd: 

Jongens en meisjes spelen samen in één klasse; er is geen aparte klasse voor 

meisjes. Er wordt zowel enkelspel als dubbelspel gespeeld. Deelnemers kunnen 

zich inschrijven voor de volgende categorieën *: 

 

Categorie E: ELO-rating van minimaal 500 punten. 

Categorie F: ELO-rating van minimaal 300 punten en maximaal 550 punten. 

Categorie G: ELO-rating van maximaal 350 punten. 

Voor de indeling wordt de ELO-rating van 12 augustus 2017 gebruikt. 

 

Let op: in het belang van de deelnemer en/of het toernooi kan de organisatie 

hiervan afwijken. Mocht de rating van een jeugddeelnemer significant afwijken van 

andere deelnemers in een bepaalde categorie, dan kan de deelnemer hoger of 

lager worden ingedeeld. Sterkere jeugdspelers kunnen verzoeken deel te mogen 

nemen in het seniorentoernooi. 

 

* Recreanten senioren en jeugd: 

Recreanten kunnen eveneens deelnemen en worden ingedeeld op sterkte. Indien 

nodig zal de organisatie met de contactpersoon bepalen welke sterkte de 

deelnemer toebehoort. 

 

Dubbelspel: 

Er is geen aparte klasse voor dames of meisjes. Bij de indeling voor het 

dubbelspel geldt in beginsel de indeling in het enkelspel van de hoogste klasse 

van de twee spelers. Jeugdspelers mogen koppelen met seniorenspelers, en 

dames/meisjes mogen koppelen met heren/jongens. Waar mogelijk zal de 

organisatie pogen deelnemers zonder eigen dubbelpartner te koppelen aan een 

gelijkwaardige dubbelpartner. Deelnemers die niet wensen te dubbelen dienen 

dit duidelijk bij inschrijving kenbaar te maken. Deelnemers die alleen aan 

het dubbelspel willen meedoen dienen dit duidelijk bij inschrijving kenbaar 

te maken. Voor hen geldt een aangepast inschrijftarief (zie punt 19). 

 

Mocht het deelnemersveld aanleiding geven af te wijken van bovenstaande 

verdeling van klassen, zal dit zo spoedig mogelijk via de website worden bekend 

gemaakt. 

 

In geval van verlate aanmeldingen na indeling en voor zover mogelijk kunnen 

deelnemers in een hogere categorie worden geplaatst. 
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14. Speelwijze: Er wordt in alle klassen gespeeld volgens een meerkampsysteem. Plaatsing 

in de voorrondes zal zijn op basis van de laatst bekende licentielijsten. 

Recreanten krijgen een speelsterkte toegekend door de organisatie. Bij gelijk 

eindigen in een poule geldt de meerkampregel. Alle games worden gespeeld tot 

11 punten, mits een verschil van 2 punten is bereikt. 

 

Enkelspel 

De voorronde van het enkelspel wordt gespeeld in “best-of-three-games” in 

poules van 4, 5 of 6, afhankelijk van het deelnemersveld. De beste spelers van 

elke poule plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van die klasse, de overige 

spelers gaan door naar het troosttoernooi van die klasse. In elk geval zullen de 

nummers 1 en 2 van elke poule uit de voorronde naar het hoofdtoernooi 

doorstromen. In enkele klassen zal mogelijk ook de nummer 3 doorstromen, dit 

is afhankelijk van het deelnemersveld. In de vervolgronden wordt gespeeld in 

“best-of-five-games”. Vervolgronden beginnen in principe met poules waarna 

volgens een afvalsysteem wordt gespeeld. Het is mogelijk dat de vervolgronde 

een finalepoule is. 

 

Dubbelspel 

Het dubbelspel wordt gespeeld in “best-of-three-games”, met uitzondering van 

de finalewedstrijden. Voor de niet-finale poules geldt dat alleen de nummers 1 

doorgaan in een afvalsysteem. 

15. Inschrijving: Iedere deelnemer schrijft zich in voor de bij de klasse-indeling vermelde 

categorie. Indien een deelnemer hiervan wenst af te wijken, dient hierover bij 

inschrijving een duidelijke opmerking te worden geplaatst. Bij sluiting van de 

inschrijving zal worden bepaald of de deelnemer in een andere categorie kan 

worden geplaatst. 

16. Ledenpas: Bij inschrijving dienen clubspelers in het bezit te zijn van een geldige NTTB 

ledenpas en deze op verzoek kunnen tonen. 

17. Website: https://www.ttvdedemsvaart.nl/. 

Voor en na het toernooi zullen nieuws, indelingen, uitslagen, foto’s en gevonden 

voorwerpen hierop worden gepubliceerd. 

18. Inschrijfadres: Inschrijven gaat via het inschrijfformulier te vinden op de website en dienen te 

worden verzonden naar e-mailadres kva@ttvdedemsvaart.nl. 

19. Inschrijfgeld: Senioren: € 12,00 p.p.  (geboren in 1999 of eerder). 

Jeugd: € 9,00 p.p.  (geboren in 2000 of later). 

 

Inschrijving verplicht tot vooruitbetaling van het inschrijfgeld. De genoemde 

bedragen zijn voor deelname aan het gehele toernooi, dus inclusief enkelspel en 

dubbelspel. Deelnemers die alleen aan het dubbelspel meedoen, betalen een 

lager tarief, te weten: senioren € 6,00 en jeugd € 4,50. Deelnemers die alleen 

aan het enkelspel meedoen, betalen het volle tarief. 

https://www.ttvdedemsvaart.nl/
mailto:kva@ttvdedemsvaart.nl
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20. Betaling: Betaling is uitsluitend mogelijk door overmaking van het totale inschrijfgeld per 

vereniging op bankrekening NL09 RABO 0312 9533 21 ten name van 

T.T.V. DEDEMSVAART, onder vermelding van KVA2017 en de naam van de 

inschrijvende vereniging. Uiterlijk maandag 21 augustus 2017 moet het 

inschrijfgeld op de bankrekening zijn ontvangen. 

 

Betalen in de zaal is principieel niet mogelijk. Spelers die niet op tijd betalen, 

kunnen op de reservelijst worden geplaatst of worden uitgesloten van deelname. 

Verschijnt de deelnemer toch op het toernooi en er is plek door een afmelding of 

uitval, dan betaalt de deelnemer met uitzondering het inschrijfgeld ter plaatse en 

wordt er € 2,00 toeslag in rekening gebracht, mits hierover vooraf met de 

organisatie afspraken over zijn gemaakt. 

21. Inschrijfformulier: Voor de verenigingen in de afdelingen Oost en Noord geldt dat aan de in het 

NTTB Administratie Systeem vermelde contactpersoon toernooicoördinator 

(senioren en jeugd) digitaal uitnodigingen zijn verzonden. In dit bericht zijn links 

naar het inschrijfformulier opgenomen die ook op de website worden geplaatst. 

22. Sluitingsdatum: Vrijdag 11 augustus 2017 of zodra het maximum van 200 deelnemers wordt 

benaderd dan wel is bereikt. Per klasse is een maximum van 40 deelnemers 

ingesteld. Wanneer de inschrijving voor een bepaalde klasse het maximum 

aantal deelnemers overschrijdt, wordt elke volgende inschrijving op de 

reservelijst geplaatst in volgorde van binnenkomst en op volgnummer op het 

inschrijfformulier. De organisatie tracht hier echter creatief mee om te gaan. 

23. Afzeggingen: Indien een deelnemer door omstandigheden moet afzeggen, dan dient dit uiter-

lijk vrijdag 1 september 2017 18.00 uur bij de organisatie te worden gemeld. 

Dit kan telefonisch of per e-mail. Indien er sprake is van een reservelijst, zal de 

organisatie hier een beroep op doen. De betalingsverplichting blijft onverminderd 

van kracht. Reeds betaalde inschrijfgelden worden niet teruggeboekt. 

24. Prijzen: In het enkelspel zijn in elke klasse drie prijzen beschikbaar: de nummers 1 en 2 

van het hoofdtoernooi en de nummer 1 van het troosttoernooi. Aan de nummers 1 

van het hoofdtoernooi van klassen A en E (de sterkste klasse voor senioren en 

jeugd) zullen tevens de wisselbekers Kampioen van Avereest worden uitgereikt; 

deze bekers dienen bij de volgende editie te worden ingeleverd. 

In het dubbelspel zijn in elke klasse prijzen beschikbaar voor de nummers 1 en 2. 

25. Prijsuitreiking: Direct na afloop van alle finales. Het is mogelijk dat het toernooi uitloopt. 

Willen prijswinnaars niet wachten op de prijsuitreiking, dan zal de prijs op hun 

eigen kosten worden opgestuurd. Prijzen zullen niet eerder worden uitgereikt. 

26. Deelnemers: Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar 

inschrijving, terwijl zijn/haar inschrijving tevens inhoudt dat hij/zij akkoord gaat 

met eventuele samenvoegingen en vervallen van klassen. Elke deelnemer die 

op het toernooi geen geldige legitimatie kan tonen, kan onherroepelijk van 

verdere deelname worden uitgesloten. 
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27. Deelnemersboekjes: Er zal bij binnenkomst niet langer een deelnemersformulier worden uitgereikt. 

De indelingen worden gepubliceerd op de website en op het wandschema. Op 

de wandschema's zullen de vervolgronden worden bijgehouden. Let op dat op 

de website gepubliceerde indelingen kunnen wijzigen. 

28. Speelruimte: Op de speelvloer worden alleen deelnemers en hun begeleiders toegelaten. 

Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribune plaatsnemen. 

29. Entreegelden: Er worden geen entreegelden geheven. 

30. Medische noodzaak: Tijdens het toernooi zullen vrijwilligers van het Rode Kruis beschikbaar zijn om 

bij blessures en ongevallen eerste hulp te verlenen. 

31. Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in 

het toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden 

handboeken. Intentie is aan alle deelnemers een dagvullend toernooi te bieden. 

32. Huishoudelijke regels: Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht, bij voorkeur clubkleding. 

Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Buitenschoenen mogen niet op 

de sportvloer worden gedragen. Dit schoeiselgebod geldt ook voor de coaches 

en begeleiders! 

33. Lijmen: Lijmen binnen de gehele accommodatie is verboden, met uitzondering van de 

ruimte bij de stand van TT-Promotions. 

34. Roken: Binnen de gehele accommodatie is het verboden te roken. 

35. Bereikbaarheid: Tijdens het toernooi is de toernooicommissie bereikbaar op 06-15490175. 

Het telefoonnummer van de sporthal is 0523-612665. 

36. Aansprakelijkheid: De organisatie noch de sporthalbeheerder is aansprakelijk voor diefstal, 

beschadiging, vermissing van geld en/of goederen. 

37. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen worden na het evenement op de website vermeld en 

zullen tot uiterlijk vier weken na het evenement worden bewaard. Mocht een 

deelnemer een gevonden voorwerp herkennen als zijnde van hem of haar, dan 

kan deze zich per e-mail melden bij de organisatie. Dit kan in overleg opgehaald 

worden of op eigen kosten worden opgestuurd. 


