
 

   

 

Uitnodiging tot inschrijving voor de: 
 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 
 

Senioren-C-licentie en Senioren-D-licentie 
 

Zaterdag 24 januari 2015 
 

SPORTHALLEN PIUSHOF TE PANNINGEN 
 

Organisatie: 

NK-C/D organisatieteam Noord-Limburg 
 

Sluitingsdatum inschrijving 
 

maandag 29 december 2014 
 

 

  1.Datum Zaterdag 24 januari 2015. 

 

  2. Soort Evenement Dit is een N-evenement dat georganiseerd wordt op initiatief van de NTTB. 

 

  3. Accommodatie Sporthallen Piushof, Piushof 137, 5981 WW Panningen 

telefoon 077-3072998. 

 

  4. Organisatie NK-C/D organisatieteam Noord-Limburg. 

  

  5. Toernooi- 

      commissie 

Frans Dorssers, Jan Hesen, Ellen Janssen, Wiel Schers, Willy Schers, Rik Wijnands. 

  

  6. Toernooileider Wiel Schers, Ninnesweg 174, 5981 PD  Panningen,   

telefoon 077-3072721, mobiel 0651342414 email wielschers@gmail.com   

 

  7. Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB. 

 

  8. Bondsvertegen- 

      woordiger 

Huub Thijssen, tel.0478-589482 email hu.thijssen@planet.nl  

 

 

  9. Aanvang 09.30 uur. 

 

10. Einde Circa 19.30 uur. 

 

11. Tafels Er wordt op maximaal 54 blauwe Tibhar tafels gespeeld. 

 

12. Ballen Er wordt gespeeld met witte Tibhar ***+ plastic (non-celluloid) ballen.  
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13. Deelname Deelname is mogelijk voor alle senioren, NTTB-leden, die in het bezit zijn van een  

geldige senioren C- of D-licentie. 

De C-licentie moet geregistreerd staan in de licentielijst landelijke licenties op de  

NTTB-website. 

De D-licentie moet geregistreerd staan op de afdelingslicentielijst van de betreffende  

afdeling. De afdelingslicentiefunctionaris zal bij voorkeur deze lijst publiceren op de 

afdelingswebsite. Als dat laatste niet mogelijk is kan deze functionaris op de dag van de  

sluiting van de inschrijving voor het toernooi een bijgewerkte lijst per mail opsturen naar  

het inschrijfadres van het toernooi.  

Deelnemers moeten zelf voor inschrijving nagaan of ze op een van de lijsten met de  

juiste licentie voorkomen. Inschrijvingen van spelers, die niet op de lijsten voorkomen,  

worden in eerste instantie terzijde gelegd. Bij latere eventuele correctie van de licentie  

worden deze aangemelde spelers op een reservelijst geplaatst.  

Mogelijke deelname wordt dan niet gegarandeerd. 

Deelname is mogelijk voor jeugdspelers die in het bezit zijn van een senioren C of D- 

Licentie. Daarnaast kan de Technisch Directeur van de NTTB vóór de sluitingsdatum zowel bij 

de dames als bij de heren vier wild-cards aan jeugdspelers verlenen. Voor deelnemende 

jeugdspelers gelden dezelfde rechten en plichten als voor de senioren. 

  

14. Klasse-indeling Senioren Dames  

enkelspel 

dubbelspel  

Senioren Heren  

enkelspel 

dubbelspel 

 

C-klasse             D-klasse 

C-klasse             D-klasse 

 

C-klasse             D-klasse 

C-klasse             D-klasse 

 

15. Speelwijze Volgens NTTB-reglement.  

Enkelspel: eerste ronde meerkampen, minimaal vierkampen waarvan de nummers  

1 en 2 doorgaan in een afvalsysteem.  

Dubbelspel: eerst driekampen daarna afvalsysteem. 

Alle enkel- en dubbelwedstrijden worden in “best of five”gespeeld met games tot 11  

punten. Bij gelijk eindigen in de meerkamp is de meerkampregel van toepassing. 

Na de loting kan uitsluitend in bijzondere omstandigheden door de bondsvertegenwoor- 

diger toestemming worden gegeven tot wijziging van de samenstelling van de dubbels.  

Let op!  Een D- speler(ster) mag dubbelen met een C-speler(ster), uiteraard in de  

C-klasse. Dames en heren apart. Gemengde dubbels zijn niet toegestaan. 

 

16. Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. 

 

17. Inschrijving Dames kunnen inschrijven in het damesenkel- en het damesdubbelspel in de klasse 

waarvoor ze een licentie hebben. (zie deelname en speelwijze). 

Heren kunnen inschrijven in het herenenkel- en het herendubbelspel in de klasse 

waarvoor ze een licentie hebben. (zie deelname en speelwijze). 

 

18. Plaatsing Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten en/of de  

competitierating najaar 2014. 

 

19. Legitimatie Elke deelnemer aan het evenement hoort bij inschrijving en deelname in het  

bezit te zijn van de geldige ledenpas van de NTTB. De licentie van de seniorspeler  

moet geregistreerd zijn zoals omschreven bij punt 13 Deelname. 

 

20. Inschrijfadres Wiel Schers, Ninnesweg 174, 5981 PD  Panningen, 

telefoon 077-307 27 21, 06-51342414,  emailadres; wielschers@gmail.com   

 

21. Inschrijfformulier Alle verenigingssecretarissen alsmede de wedstrijdsecretarissen senioren alsmede de 

toernooicoördinatoren waarvan naam en emailadres in NAS staan geregistreerd,   

ontvangen deze uitnodiging tot inschrijving en de inschrijfformulieren per mail.  

Inschrijving kan uitsluitend via dit formulier. Eventueel extra exemplaren kan men          vinden 

via de evenementenagenda op de NTTB-website of bij het inschrijfadres. 

 

22. Inschrijfgeld 

 

Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel € 7,50 per persoon en voor het dubbelspel 

 € 3,50 per persoon. 

 INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME. 
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23. Betaling Men is verplicht, gelijktijdig met de inschrijving, het verschuldigde bedrag  

over te maken op rekeningnummer NL71RBRB 08277.06.642, t.n.v. W.P.J. Schers 

o.v.v. 

NK-CD org. Team Nrd.-Limburg met de naam van uw vereniging en het aantal  

deelnemers. Bij niet tijdige betaling kan dit consequenties hebben voor 

deelname. In geval van gecombineerde betalingen dient een duidelijke specificatie te  

worden gezonden naar het inschrijfadres. 

 

24. Sluitingsdatum De inschrijving sluit op maandag 29 december 2014, of zoveel eerder als het  

toernooi is volgeboekt. Maximum aantal deelnemers is 250. 

 

25. Licentie- 

      toekenning 

De finalisten van het C-toernooi krijgen een B-licentie. 

De finalisten van het D-toernooi krijgen een C-licentie. 

De finalisten van het C-toernooi mogen daags daarna deelnemen aan de NK-B 
 

26. Prijzen Zowel in het enkel- als in het dubbelspel zijn vier prijzen per klasse beschikbaar. 

Om de derde en vierde plaats zal niet worden gespeeld. De verliezers van de  

halve finales komen voor de twee 3
e
 prijzen in aanmerking. 

 

27. Prijsuitreiking De prijsuitreiking is direct na afloop van de betreffende finales. 

 

28. Deelnemers Iedere deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar  

inschrijving. 

 

29. Berichtgeving Iedere verenigingscontactpersoon ontvangt per email bericht over de aanvangstijd van de 

eerste wedstrijd van de opgegeven spelers en speelsters,  tenzij op het inschrijfformulier  

wordt vermeld dat een andere verenigingscontactpersoon deze aanschrijving wenst te  

ontvangen. 

 

30. Afmeldingen Bij onverhoopte verhindering kan men afmelden bij het inschrijfadres tot 22 januari 2015.          Bij 

Bij tijdig afmelden kunnen misschien nog reservespelers worden benaderd zodat geen half            

lege poules ontstaan. Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 10,=. per 

inschrijving.. 

 

31. Sportkleding  

      en bat 

Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte  

shirts en shorts zijn niet toegestaan evenals schoenen met afgevende/zwarte 

zolen. Het bat dient te voldoen aan de door de NTTB gestelde voorwaarden. 

 

32. Speelruimte 

 

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders  

toegelaten. Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen. 

Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden!  

 

33. Roken In het hele gebouw mag niet gerookt worden. 

  

34. Lijmen In het hele gebouw mag niet gelijmd worden, conform het beleid van de NTTB.  

Bij overtreding volgt diskwalificatie. 

 

35. Bat-controle Bij dit toernooi kan speciale controle plaats vinden op het gebruik van niet toegestane  

lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien. 

 

36. Entreegeld Er wordt geen entreegeld geheven. 

 

37. Restaurant In de sporthal is een restaurant, waar kan worden gegeten. 

 

38. Bepalingen De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- 

en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken. 

 


