
OPEN  ZEEUWSE 
JEUGDTOERNOOI 
2004 

 
  1. Datum 
      zaterdag 11 september 2004. 
 
  2. Accommodatie 
      Reimerswaalsporthal, Blauwhoefseweg 1, 4416 RC Kruiningen, tel. 06-51050172. 
 
  3. Organisatie 
        Zeeuwse Tafeltenniscommissie Toernooien en Wedstrijden. (ZTTW) 
 
  4. Toernooileider 
      Bram Houterman, Amnestylaan 165, 4336 LL Middelburg, tel. 0118-624415. 
     
  5. Toernooicommissie 
         Bram Houterman, Franca Houterman, Willy de Klerk en Jaap Meester. 
 
  6. Bondsgedelegeerde 
      Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, tel. 0118-602478. 
 
  7. Aanvang/einde  
      Het toernooi begint om 9.15 uur en is om uiterlijk 19.00 uur afgelopen. 
 
  8. Tafels/ballen 
      Er wordt gespeeld op 34 tafels met 40mm Tibhar *** ballen. (wit met zwarte  
         opdruk) 
       
  9. Deelname 
      N.T.T.B.-jeugdleden van verenigingen binnen de afdeling ZuidWest, regio’s   
         Zeeland en West-Brabant. 
 
10. Indeling 
     Het toernooi bestaat uit een ochtend- en een middaggedeelte. 
        ‘s Ochtends spelen meisjes en jongens apart in de volgende leeftijdscategorieën: 
       junioren : geboortejaar 1987, 1988, 1989 
       kadetten : geboortejaar 1990, 1991 
       pupillen : geboortejaar 1992, 1993 
       welpen : geboortejaar 1994 en later 
      ‘s Middags worden alle deelnemers naar sterkte ingedeeld in gemengde klassen,  
      waarbij percentage en competitieklasse bepalend zijn.   

  



 
11. Speelwijze 
      Eerste enkelspelklasse n.a.v. bovengenoemde categorieën in meerkampen, waarbij   
      gespeeld wordt voor een eindklassering van alle deelnemers. Wanneer de   
      speelsterkte daartoe aanleiding geeft, kunnen spelers/speelsters vrijgesteld   
      worden van de eerste ronde.  
      Tweede enkelspelklasse met poules van drie of vier, gevolgd door een direct  
      afvalsysteem.   
      Er wordt gespeeld volgens de puntentelling met games tot 11, best of five. 
      Voor het bepalen van de einduitslag in meerkampen is de meerkampregel van  
      toepassing. Per gewonnen wedstrijd wordt 1 setpunt gegeven.  
 
12. Inschrijving 
    Inschrijving is alleen mogelijk in een meisjes- of jongensklasse enkelspel (morgen)   
      en een gemengde klasse enkelspel (middag). 
 
13. Inschrijfformulier en inschrijfadres 
    Aan iedere vereniging is een verzamelinschrijfformulier gezonden. Inschrijving  
      is alleen mogelijk via dit formulier dat ook gedownload kan worden via de 
      site van de NTTB afdeling Zuidwest.  
      Het verzamelinschrijfformulier kan worden ingestuurd: 

a. per post aan : Bram Houterman, Amnestylaan 165, 4336 LL Middelburg 
b. per e-mail aan: bhouterman@zeelandnet.nl  

   
14. Inschrijfgeld en betaling 
    Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50 all in. 
      Betaling dient door de vereniging te geschieden, gelijktijdig met het insturen van  
      het verzamelinschrijfformulier. Het totaalbedrag graag overmaken op  
      bankrekening 31.22.03.705 t.n.v. ZTTW te Wissenkerke, onder vermelding van    
      Open Zeeuwse 2004. Inschrijving verplicht tot betaling.    
  
15. Sluiting inschrijving 
    De inschrijving sluit uiterlijk zaterdag 10 juli of wanneer het maximale aantal  
      deelnemers is bereikt. 
 
16. Prijzen 
    In iedere klasse zijn twee prijzen beschikbaar. Iedere deelnemer ontvangt een  
      herinnering. Daarnaast wordt er een verenigingsprijs beschikbaar gesteld voor de  
      vereniging die de meeste punten verzamelt. Hierbij wordt uitgegaan van een  
      puntentelling, die inhoudt dat de winnaars en de nrs. 2 van een klasse, resp. 2  
      punten en 1 punt krijgen toebedeeld. 
 
17. Prijsuitreiking 
    De prijsuitreiking van het eerste enkelspel vindt plaats direct na afloop van het   
      ochtendprogramma. De prijsuitreiking van het tweede enkelspel vindt direct na 



      afloop van het middagprogramma plaats.  
 
18. Deelnemers 
    Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving.  
      Inschrijven houdt tevens in, dat men accoord gaat met het eventueel samenvoegen  
      c.q. vervallen van klassen. 
 
19. Programma 
    Uiterlijk 4 september zullen de programma’s met daarin de indeling bij de  
      verenigingen worden bezorgd. 
 
20. Sportkleding/-schoeisel 
    Vanzelfsprekend is het dragen van sportkleding en -schoeisel verplicht. Het dragen  
      van witte shirts en/of shorts is niet toegestaan tijdens de wedstrijden, evenals het  
      spelen op sportschoeisel met zwart afgevende zolen. Verenigingen dienen ervoor  
      zorg te dragen dat hun leden deelnemen in clubtenue. 
 
21. Aansprakelijkheid 
    De toernooicommissie en zaaleigenaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld  
      voor vermissing en/of schade aan eigendommen van spelers, begeleiders en publiek. 
      Aangezien zaal en kleedkamers voor iedereen toegankelijk zijn, worden de  
      deelnemers verzocht hun eigendommen zoveel mogelijk bij zich te houden en  
      waardevolle zaken thuis te laten.  
   
22. Eten/consumpties 
    In de Reimerswaalsporthal bevindt zich een restaurant, waar diverse dranken en  
      etenswaren verkrijgbaar zijn. 
      Het is niet toegestaan om in de zaal etenswaren en drank te nuttigen. 
      
23. Bepalingen 
      De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het  
      toernooi- en wedstrijdreglement van de N.T.T.B.        
 
24. Publiciteit     
    Aankondiging en uitslagen van het Open Zeeuwse Jeugdtoernooi 2003 zullen worden  
      gepubliceerd op Maximaal Tekst-tv en DeltaTV teletekst pag. 707  en op de  
      website van de afdeling ZuidWest 
 
Wij hopen zaterdag 11 september weer een groot aantal deelnemers te mogen 
begroeten, 
 
De Zeeuwse Tafeltenniscommissie Toernooien en Wedstrijden 
 
 


