Zuid-Hollandse
(of Afdelings-)
Kampioenschappen
Afdeling West

Sportcentrum Vreeloo, de Lier

Datum

Jeugd+jonge sen. Zaterdag 13 januari 2018
Senioren
Zondag 14 januari 2018

Soort toernooi

O-A-evenement (dit evenement wordt binnen 1 afdeling georganiseerd en
gespeeld volgens NTTB-reglementering)

Accommodatie

Sportcentrum Vreeloo, Veilingweg 16 in de Lier.
Te bereiken met openbaar vervoer met bus 128 vanuit Delft of Naaldwijk, (halte
Sportlaan uitstappen) en met de auto vanaf de A20 of A4 (via de N223).

Organisatie

NTTB afdeling West, Commissie Organisatie Toernooien (COT)
Werkgroep ZHK: Jan van der Mespel, Arjan Huiden, Martijn van Laar en Wilko
Huiden.

Toernooileider

Jan van der Mespel, 015-2143698 (jvdmespel@ziggo.nl)

Goedkeuring

Het bestuur van NTTB afdeling West heeft het toernooi goedgekeurd.

Bondsvertegen
-woordiger

Martijn Steenhorst (06-19304913) (martijn_steenhorst_4@hotmail.com)

Wedstrijdleider

Jeugd: Wilko Huiden, 079-3310690 of 06-80150915 (zhk@nttb-west.nl)
Senioren: Martijn van Laar (06-53717855), (martijnvanlaar@hotmail.com)

Aanvang/einde

De aanvang is op zaterdag en zondag om 09.30 uur, de zaal is om 8.30 uur
open. De aanvang van de finales is gepland voor 18.00 uur.

Tafels en
ballen

Er wordt gespeeld op 48 tot 52 tafels met door de NTTB goedgekeurde plastic
40 mm ballen.

Deelname

Het jeugdevenement staat open voor alle jeugdleden (geboren in 2000 of later)
en jonge senioren (geboren in 1997, 1998 of 1999) van de verenigingen in
de NTTB afdeling West of persoonlijke jeugd- en jonge seniorenleden van
Afdeling West (ook voor jeugdleden met een seniorenlicentie en/of die uitkomen
in de seniorencompetitie).
Het
•
•
•

seniorenevenement staat open voor:
seniorleden van de verenigingen in de NTTB afdeling West;
persoonlijke seniorleden van de NTTB toegevoegd aan afdeling West;
jeugdleden met een seniorenlicentie of die spelen in de seniorencompetitie
(deelname aan het jeugdtoernooi is niet verplicht).
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving. Uw
inschrijving houdt ook in, dat u akkoord gaat met het eventueel samenvoegen
c.q. laten vervallen van klassen volgens de daarvoor geldende regels.

Indeling
toernooiklassen
Jeugd
enkelspel

Jeugd enkelspel: jongens en meisjes apart:
• meisjes
A, B, C, D, etc
• jongens welpen
A, C, D, etc
• jongens pupillen
A, B, C, D, etc
• jongens kadetten
A, B, C, D, etc
• jongens junioren
A, B, C, D, etc
• Jonge senioren (jongens en meisjes)
De meisjes worden zoveel mogelijk op sterktegetal ingedeeld. Beginnende
welpen spelen hoogstens tegen pupillen, niet tegen kadetten of junioren.
Jongens met een A-licentie worden op sterkte in een hogere leeftijdsklasse
geplaatst. Jongens zonder (A- of B-) licentie worden per leeftijdsklasse in 2 tot 4
groepen gesplitst (C, D, etc), op basis van ELO-rating.

Jeugd
dubbelspel

Dubbelspel is niet verplicht. Iedereen mag met iedereen dubbelspel spelen. De
indeling in de klasses dubbel 1 t/m dubbel 8 wordt alleen bepaald op basis van
ELO-rating van de sterkste speler, niet op basis van leeftijd of jongen/meisje.
Aanvraag van een dubbelpartner van een andere vereniging is mogelijk.

Senioren

Senioren: enkelspel en dubbelspel:
• Dames A/B, C/D, E/F en heren A/B, C-, D-, E-, F-, G- en H-klasse.
• Klasse heren A/B wordt aangevuld met de kampioen jeugd en eventueel
sterkste C-spelers om een Top-8 (eventueel 10 of 12) (in meerkampen met
daarna knock-out systeem) te spelen om het kampioenschap van Afdeling
West.
• Dames bij de heren worden 2 licenties lager ingedeeld dan hun dameslicentie.
• In het heren E- en F-enkelspel worden de spelers verdeeld over 2 groepen.
De sterksten (conform ELO) spelen in E of F, de rest in E2 of F2.

Speelwijze
senioren

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden om 3 gewonnen games (tot 11
punten) gespeeld. In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld.
Dubbelspel: vanuit elke meerkamp gaat nummer 1 naar de vervolgronden.
Enkelspel: de nummers 1 en 2 gaan na de meerkamp door in het hoofdtoernooi
en de rest in het troosttoernooi.

Speelwijze
jeugd

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden om 3 gewonnen games (tot 11
punten) gespeeld. In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld.
Dubbelspel: vanuit elke meerkamp gaat nummer 1 naar de vervolgronde.
Enkelspel: De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen verder in de
hoofdronde en de overige spelers in de troostronde. In de hoofdronden speelt
iedereen door tot zijn eindpositie. In de troostronden word gespeeld
volgens het knock out systeem en gaan alleen de winaars door. De
sterkste (A-) spelers per leeftijdklasse (behalve jongens junioren) spelen nog
finales voor de A-klassen en het afdelingskampioenschap.

Gelijk eindigen
in meerkamp

Bij gelijk eindigen in een meerkamp van twee of meer deelnemers wordt de
uiteindelijke rangschikking bepaald conform de meerkampregel.

Legitimatie

Elke deelnemer moet in het bezit zijn van de Nationale sportpas NTTB of een
geldig lidmaatschapsbewijs en dat op verzoek van de organisatie tonen.

Inschrijving

Bij de jeugd één klasse enkelspel, geboortejaren:
•
welpen geboren in 2007 of later
•
pupillen geboren in 2005 of 2006
•
kadetten geboren in 2003 of 2004
•
junioren geboren in 2000, 2001 of 2002
•
jonge senioren geboren in 1997, 1998 of 1999
En een klasse dubbelspel (dubbelspel is niet verplicht).
Bij de senioren in één toernooiklasse enkelspel en/of één klasse dubbelspel.

Inschrijfadres

Arjan Huiden (e-mail: zhk@nttb-west.nl) Wolfertstraat 33, 2722 AG Zoetermeer

Inschrijfformulieren

De verzamelinschrijfformulieren zijn gezonden aan uw vereniging.
Inschrijving is mogelijk via deze inschrijfformulieren of
via www.toernooi.nl (toernooi ZHK 2018).
Elke dame moet aangeven of ze bij de heren (met letter H) wil spelen. Anders
speelt ze automatisch bij de dames. Bij inschrijving voor de dubbels dient de
letter van de dubbelspelpartner (of met een ? voor aanvraag van een partner) te
worden aangegeven. Spelers met een landelijke seniorlicentie (A, B of C) worden
persoonlijk uitgenodigd.

Inschrijfgeld

Jeugd:
Senioren:

Betaling

Tegelijk met het insturen van het inschrijfformulier moet het inschrijfgeld worden
overgemaakt naar NL42 INGB 0004 2223 53. (NTTB afd. West toernooi-rek),
o.v.v. ZHK 2018, Senioren of Jeugd, verenigingsnaam en aantal deelnemers.
Inschrijving verplicht tot betaling. De betaaldatum bepaalt de geldigheid en
volgorde van de inschrijving. Indien u persoonlijk via www.toernooi.nl inschrijft
betaalt u via iDeal.

Sluitingsdatum

De inschrijving sluit donderdag 14 december 2017

Prijzen

Drie prijzen per jeugdklasse enkelspel in het hoofdtoernooi! Eén in het
troosttoernooi. In het dubbelspel zijn er prijzen voor beide finalisten.
Twee prijzen per seniorklasse enkelspel in het hoofdtoernooi en twee in het
troosttoernooi. In het dubbelspel zijn er prijzen voor beide finalisten.

€ 10,50 voor het enkelspel + dubbelspel
€ 12,50 voor het enkelspel + dubbelspel,
€ 4,00 voor alleen dubbelspel senioren

De prijsuitreiking vindt direct na de laatste finale plaats. Aan verzoeken om
prijzen eerder uit te reiken wordt niet voldaan. In de hoogste klasse heren (A/B)
en dames (A/B) enkelspel zijn de prijzen geldprijzen. In de hoogste klasse jeugd
(meisjes en jongens junioren A/B) zijn de prijzen waardebonnen bij de
standhouder.
Berichtgeving

De berichtgeving over de aanvangstijden wordt gezonden aan het e-mailadres
dat op het inschrijfformulier is vermeld en via de mail vanuit www.toernooi.nl .
Op de internetsite van afdeling West worden de speeltijden per klasse vermeld.
Op de wandschema's kan elke deelnemer zien hoe laat en op welke tafel hij/zij
moet spelen.

Afmeldingen

Bij verhindering dient uiterlijk vrijdag 12 (jeugd) of zaterdag 13 (senioren)
januari te worden afgemeld bij het inschrijfadres.

Boetes

Wegblijven zonder tijdige afmelding kan worden beboet met € 10,50 (jeugd)
of € 12,50 (senioren).

Sportkleding

De sportkleding moet voldoen aan de reglementen van de NTTB.

Batje

Het tafeltennisbat moet voldoen aan de NTTB reglementen, de actuele officiële
lijst met rubbers (te vinden op de NTTB-site) en er kan gecontroleerd worden
met behulp van de ENEZ-box.

Parkeren

Er is ruime parkeergelegenheid. Fout parkeren wordt bestraft.

Entree/
Restaurant

De entree is gratis en een kantine is aanwezig.

Bepalingen

De toernooileiding behoudt zich alle rechten voor uit de NTTB-reglementen.

Bijlagen

Verzamelinschrijfformulieren, affiche.

VERKOOPSTAND TTSPORT
Tijdens het toernooi zal TTsport met een verkoopstand aanwezig zijn.
Beide toernooidagen kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen op allerlei
tafeltennisartikelen.
Heeft u specifieke wensen voor bijvoorbeeld rubbers of frames, laat dit dan van tevoren
weten aan TTsport zodat zij daar rekening mee kunnen houden.
Aangeschafte rubbers kunnen, indien gewenst, direct op het frame worden geplakt.
Ook is het mogelijk met PIN te betalen.
Voor vragen en/of advies kunt u uiteraard ook contact opnemen met TTsport.
e-mail: info@ttsport.nl
tel: 070-3901154 / 06-28611142
www.ttsport.nl

