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      Uitnodiging tot inschrijving 

 
 

Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennis 
voor 

Sporters met een Beperking 
(NK SB) 

 
 

1. Datum   Zaterdag 9 juni 2007. 
 

2. Soort evenement Sinds 1 januari 2007 is dit evenement bij de NTTB toegevoegd aan de 
N-evenementen als N-S-Evenement. De N staat voor Nationaal  
Evenement, dat georganiseerd wordt op initiatief van de NTTB en volgens 
de reglementen van de NTTB. De S staat voor Speciaal omdat op dit  
evenement buiten de NTTB-reglementen ook speciale regels voor  
sporters met een beperking van toepassing kunnen zijn. 
 

3. Organisatorische De Organisatorische Integratie van de sporters met een beperking binnen 
Integratie  de NTTB gebeurt onder verantwoordelijkheid van Mari de Graaf van het 

Bondsbureau NTTB. De NTTB zal deze keer de organisatie van dit 
evenement ondersteunen. Mari de Graaf zal ook tijdens het evenement 
aanwezig zijn voor vragen van deelnemers betreffende de integratie. 

 

4. Accommodatie  Racketcentrum, Terheijdenseweg 500, 4826 AB  Breda. 
Telefoon: 076-5723020. 

 

5. Organisatie  TTV Wanzl-Belcrum. 
 

6. Toernooicommissie Ineke de Graaf, Rian Verdeyen, Edwin l’Abée, Niels van Vliet en  
Frank Fennis 

 

7. Toernooileider  Ineke de Graaf, Bijsterveldenlaan 63, 5045 ZX Tilburg. 
           Telefoon: 013-5711788. 

 

8. Wedstrijdleider  Frank Fennis, Zicht 9, 4822 AN Breda, telefoon: 076-5423942 

 

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

10.   Bonds-   Willy Vrijdag, telefoon: 0544-463141, e-mail: w.vrijdag@chello.nl 
        Vertegenwoordiger 
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11. Aanvang toernooi 9.15 uur. De sporthal is open voor inspelen vanaf 8.15 uur. Van de spelers  
    wordt verwacht dat zij om 9:00 aanwezig zijn. 
 

12. Einde   De finales van het toernooi worden gepland om uiterlijk 17.00 uur. 
 

13. Tafels   Er wordt gespeeld op maximaal 30 Butterfly Europa tafels, kleur blauw. 
 

14. Ballen   Er wordt gespeeld met witte Butterfly 3-ster ballen. 
 

15. Deelname  Deelname staat open voor sporters met een beperking die lid zijn van de 
NTTB. Spelers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen alleen 
inschrijven als zij via de gemeentelijke basisadministratie van hun 
woonplaats kunnen aantonen dat zij gedurende een periode van 2 jaar 
direct voorafgaand aan dit evenement in Nederland woonachtig zijn 
geweest. 

 

16. Klasse-indeling  De klasse-indeling wordt bepaald door de lijst van de Technische 
Commissie voor sporters met een beperking. Voor spelers die niet op deze 
lijst voorkomen beslist de bondsvertegenwoordiger. 

    Enkelspel: 
    Rolstoelers 1e tot en met 6e klasse en Lopers 1e tot en met 6e klasse. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen klassen worden 
samengevoegd, waarbij bij minder dan 4 inschrijvingen per klasse ook 
rolstoelers en lopers kunnen worden samengevoegd. 
Dubbelspel: 
1e tot en met 6e klasse. Rolstoelers en Lopers worden samengevoegd. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen klassen worden 
samengevoegd. 
Bij inschrijving met een partner uit een hogere klasse wordt het dubbel in 
de hogere klasse ingedeeld. 
 

17. Speelwijze  Volgens NTTB reglement. Hierbij zijn de aanvullende regels voor sporters 
met een beperking van toepassing. 

  Enkelspelklasse: in de eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen (zo 
mogelijk 4-, 5- of 6-kampen); daarna volgens het afvalsysteem. De 
nummers 1 en 2 van de meerkampen gaan over naar de 2e ronde. Alle 
wedstrijden worden gespeeld in "best of five" (gametelling tot 11). 

  Dubbelspelklasse: in de eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen (zo 
mogelijk 3- of 4-kampen), daarna volgens het afvalsysteem. 

 Alle wedstrijden worden gespeeld in "best of five" (gametelling tot 11). 
 

18. Arbitrage   Hoofdscheidsrechter: Angelo Eikmans 
De meeste wedstrijden worden geleid door NTTB-scheidsrechters,  
aangevuld met vrijwilligers. Daarnaast zijn er ballenjongens en  
ballenmeisjes aanwezig. Deze komen in actie op verzoek van de spelers. 
 

19. Plaatsing   De plaatsing geschiedt aan de hand van de gegevens per 1 mei 2007. 
 

20. Inschrijving  Inschrijving vindt plaats in één klasse enkelspel. Daarnaast kan voor het 
dubbelspel ingeschreven worden. Indien wel ingeschreven is voor het 
 dubbelspel maar geen dubbelpartner vermeld is, zal de 
 bondsvertegenwoordiger indelen. 

    Inschrijving verplicht tot betaling en deelname. Bij onverhoopte   
    verhindering kan men tot 1 juni 2007 afmelden bij het inschrijfadres. 
 

21. Boetes   Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 7,50. 
 

22. Legitimatie  Elke deelnemer is bij inschrijving en deelname in het bezit van een geldige  
    Nationale Sportpas NTTB, welke op de toernooidag getoond kan worden. 
 

23. Inlichtingen en  Ineke de Graaf, Bijsterveldenlaan 63, 5045 ZX Tilburg. 
      inschrijfadres  Telefoon: 013-5711788, e-mail: wanzl-belcrum@home.nl 
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24. Inschrijfformulier De contactpersoon van uw vereniging beschikt over een  
    verzamelinschrijfformulier. Inschrijvingen bij voorkeur via dit formulier. 

Inschrijving kan ook via e-mail. Het formulier kan gedownload worden via 
www.nttb.nl of via www.wanzl-belcrum.nl 

 

25. Inschrijfgeld  Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon voor het enkelspel en € 2,50  
    per persoon voor het dubbelspel. 
 

26. Betaling  Betaling kan per éénmalige machtiging (zie bijlage) of door het 
verschuldigde bedrag vóór 5 mei 2007 te storten op  

    rekeningnummer: 2977721 (Postbank) t.g.v. TTV Belcrum, Breda. 
    Bij storting svp uw verenigingsnaam vermelden. 
 

27. Informatie op internet Om u snel van dienst te zijn, plaatst TTV Wanzl-Belcrum de voorlopige  
    indelingen van het toernooi op het internet en stuurt ze indien gewenst per  
    e-mail toe. 
    U kunt uw e-mail adres vermelden op de aangegeven plaats op het  
    inschrijfformulier. Via de homepage van TTV Wanzl-Belcrum,  

www.wanzl-belcrum.nl, vindt u alle relevante informatie betreffende deze 
NK. Indelingen zullen ook worden vermeld op de website van de NTTB. 

 

28. Sluitingsdatum  De inschrijving sluit op 5 mei 2007. 
 

29. Prijzen   In het enkelspel zijn minstens twee prijzen per klasse. 
    In het dubbelspel zijn er prijzen voor de 1e en 2e plaats. 
    De winnaars ontvangen tevens een certificaat. 
 

30. Prijsuitreiking  Direct na afloop van het toernooi volgt de officiële prijsuitreiking. Deze 
prijsuitreiking wordt waarschijnlijk verricht door Erica Terpstra. 

 

31. Deelnemers  Iedere deelnemer/deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid 
van zijn/haar inschrijving. 

 

32. Berichtgeving Iedere deelnemer/deelneemster ontvangt bij binnenkomst een 
programmaboek. 

 

33. Sportkleding en bat Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht.  
Witte shirts en shorts zijn niet toegestaan. Voor lopers is op de speelvloer 
het dragen van sportschoenen (geen afgevende/zwarte zolen) verplicht. 

    Voor het bat gelden de door de NTTB gestelde eisen. 
 

34. Doping   Deze NK is aangemeld bij de Nederlandse Dopingautoriteit. 
 

35. Roken en lijmen  In de sporthal en de kleedkamers is roken niet toegestaan. 
    In de sporthal en de kleedkamers mag niet gelijmd worden. Er zal een  
    ruimte zijn waar gelijmd kan worden. 
 

36. EHBO   Er zal EHBO aanwezig zijn. 
 

37. Entreegelden  Er wordt geen entreegeld geheven. 
 

38. Restaurant  In de sporthal is een restaurant aanwezig waar kan worden gegeten. In het  
    restaurant is een rookvrij gedeelte. 
    Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden. 
 

38. Parkeren   Voor de sporthal is een gratis parkeerterrein. 
 

39. Bepalingen  In geval van een onvoltallige opkomst kunnen de indelingen op de  
    toernooidag gewijzigd worden. Daarnaast behoudt de toernooileiding zich  

alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- en wedstrijdreglement 
van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken. 

 

TTV WANZL-BELCRUM WENST U EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL TOERNOOI TOE. 
 


