
   UITNODIGING TOT INSCHRIJVING 
   Back Hands toernooi 
 
Naam toernooi  TAFELTENNISTOERNOOI THE BACK HANDS 2012  
 
Datum   Zaterdag 7 januari jeugd en zondag 8 januari senioren  
  
Accommodatie  Sportcentrum DE VIJFSPRONG, Kozijnenhoek 21, 4715 RE Rucphen, 
   tel.0165-335050 
 
Organisatie   TTV The Back Hands 
 
Toernooicommissie  toernooileider: Barry de Bruijn, tel. 0165-384730 
   verwerking en controle inschrijvingen: Peter de Bruijn, na 15.00 uur 
   bereikbaar via tel. 06-22406228 
       alles in samenwerking met de bondsgedelegeerden 
 
Goedkeuring   Goedkeuring is verleend door het bestuur van de afdeling ZuidWest  
 
Bondsvertegen- JEUGD: Rene Lauwerijssen, Fluwijnberg 40, 4708 CA Roosendaal.  
woordiger  Tel.nr. 0165-547502, e-mail: tsarevalauwerijssen@zonnet.nl 
   SENIOREN: Jan Maas, Burgerhoutsestraat 20, 4701 EM Roosendaal.  
   Tel.nr. 0165-541590, e-mail: janmaas44@home.nl 
 
Aanvang   Op beide dagen om 9.00 uur. Iedere deelnemer wordt geacht uiterlijk  
   om 9.00 uur in de zaal aanwezig te zijn. In de hal hangen duidelijke  
   wandschema's met tafelaanduiding van het dubbelspel en enkelspel.   
 
Einde    Laatste finales jeugd om +/- 18.00 uur en laatste finales senioren  
   om +/- 19.00 uur  
 
Tafels/ballen   Maximaal 25 tafels en NTTB goedgekeurde ballen  
 
Deelname   NTTB-leden uit de afdeling Zuidwest + verenigingen op invitatie,  
   zijnde US, Avanti, Docos, FVT, ttv Scyedam,Tempo Team en Phoenix   
 
Toernooi-opzet  's-morgens dubbelspelklasse en 's-middags enkelspelklasse, alles 
   in meerkampvorm met indien mogelijk vervolgrondes.  
   Men is niet meer verplicht aan beide klassen deel te nemen. Er geldt echter  
   wel een vaste prijs voor deelname aan het toernooi.    
    
Klassenindeling leeftijdscategorie en licentie : 
Jeugd   Junioren zijn geboren in 1994, 1995, 1996  
   Kadetten zijn geboren in 1997, 1998  
   Pupillen zijn geboren in 1999, 2000  
   Welpen zijn geboren in 2001 of later 
    
   Junioren die geboren zijn in 1994 of 1995 en in het bezit zijn van  
   een seniorenlicentie mogen zowel met het jeugdtoernooi als het  
   seniorentoernooi meedoen. 
   Bij voldoende inschrijving zullen de meisjesklassen niet worden 
   samengevoegd met de jongensklassen. 
 
   Indien moet worden samengevoegd zal dat als volgt gebeuren :  
   - meisjes junioren A en B bij de jongens junioren C  



   - meisjes junioren C bij de jongens junioren D  
   - meisjes kadetten A en B bij de jongens kadetten C  
   - meisjes junioren D en kadetten C bij de jongens kadetten D  
   - meisjes pupillen A en B bij de jongens pupillen C 
   - meisjes kadetten D en pupillen C bij de jongens pupillen D  
   - meisjes welpen A bij de jongens welpen A  
   - meisjes pupillen D en welpen D bij de jongens welpen D  
 
   Bij de dubbelspelklassen mag vrij worden ingeschreven en zal de 
   hoogste leeftijdscategorie de dubbelspelklasse bepalen. Het is toegestaan     
   als gemengd dubbel in te schrijven. Indien een dubbelpartner wordt  
   gevraagd zal de toernooicommissie een partner zoeken. 
   Discussie hierover is niet mogelijk.  
 
Klassenindeling 1 enkelspelklasse op basis van licentie. Vrije inschrijving dubbelspel. 
Senioren  De hoogste licentie is bepalend. Gemengd dubbel is toegestaan.  
   Indicatie van indeling dames bij heren:   
   -dames A bij heren D 
   -dames B bij heren E 
   -dames C bij heren F  
   -dames D bij heren G   
   -dames E/F bij heren H 
   (de rating is bepalend, de licentiefunctionaris kan een correctie toepassen)  
        
Speelwijze  Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in best of five 
   (3 gewonnen games), in games tot 11 punten. 
 
Plaatsing  De plaatsing zal geschieden aan de hand van de meest recente ranglijsten.  
 
Legitimatie   Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van  
   een geldig legitimatiebewijs zoals bedoeld in het toernooi-en  
   wedstrijdreglement van de NTTB.  
   Deelnemers dienen voor te komen op de landelijke en/of afdelings- 
   licentielijsten. 
 
Inschrijfadres   Peter de Bruijn, Elzenrijs 1, 4711 PN Sint Willebrord  
   e-mail adres: inschrijving@backhands.nl 
 
Inschrijfgeld  JEUGD : 7,50 EURO  
   SENIOREN : 9,00 EURO 
 
Inschrijving     bij voorkeur via verzamellijst vereniging 
 
Betaling          Het inschrijfgeld moet op de dag van het toernooi zijn voldaan via  
   bankrek. 14.86.13.284 t.n.v. TTV The Back Hands, Vijverstraat 11,  
   4711 EV St.Willebrord  
 
Sluitingsdatum  De sluitingsdatum is 20 november  
 
Prijzen   Twee per klasse  
 
Prijsuitreiking  De prijsuitreiking geschiedt direkt na iedere finalepartij 
 
Deelnemers  Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn  

Inschrijving, terwijl zijn inschrijving tevens inhoudt dat hij akkoord 
gaat met eventuele samenvoegingen en het vervallen van klassen.  



 
Sportkleding   Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht.  
 
Regelgeving   Tijdens het toernooi gelden dezelfde randvoorwaarden als tijdens  

competitiewedstrijden. Denkt u bijvoorbeeld aan het rookverbod en 
lijmverbod.  

 
              
  
 
 
 
 
     
   
    
 
  
         
  
        
 
       
    
      
  
       
    
 
 
 

  


