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2005 

 
Data 
 

1e  ronde 
 

Zondag 20 februari 2005 
 

 ¼ finales 
½ finales 
finales 

Zondag 3 april 2005 
Zondag 17 april 2005 
Zondag 22 mei 2005 

In plaats van de vroegere achtste finales van de Nationale C-Meerkampen wordt dit keer een 
andere vorm gespeeld om te komen tot het gewenste aantal spelers in de ¼ finales. 
Nieuw is, dat ook spelers met een senioren D-licentie en een aantal spelers uit de Nationale 
Jeugdselectie of Steunpunttrainingen kunnen inschrijven.  

Eerste ronde 
Accommodatie BDG-Sporthal,  Van der Heydenstraat 2, Zwolle-zuid. 
 
Organisatie/ 
Toernooileider 

Atie de Jong, Albert Meijnsstraat 12, 1521 ZN  Wormerveer.  
075-6284378, 06-50628437, atielith@hetnet.nl 

 
Toernooicommissie Hans van Haaren, Igor Heller, Marcel Laurijsen, Atie de Jong en  

Max van Lieshout . 
 
Bondsvertegen-
woordiger 

Henk Hommes, Bovenkruier 8, 9617 BT  Harkstede, 
050-4041372, 06-54297349, henkhommes@home.nl 

 
Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur van de NTTB. 
 
Aanvang De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. 

De zaal is open om 9.00 uur. 
Op tijd aanwezig zijn is noodzakelijk!! 

 
Einde Het einde wordt om 18.00 uur gepland 
 
Tafels 24 tafels 
 
Ballen Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde 40 mm ballen. 
 
Deelname Deelname staat open voor leden van de NTTB met een senioren  

C-licentie of een senioren D-licentie. De licentie moet zijn opgenomen in 
de meest recente licentielijst.  
Tevens kunnen – ter beoordeling van Achim Sialino – een aantal spelers 
van de Nationale Jeugdselectie en een aantal deelnemers aan de 
Steunpunttrainingen inschrijven.  
Een nader te bepalen aantal spelers en speelsters stroomt uit de eerste 
ronde door naar de ¼ finales enzovoorts. De eerste inschrijving geldt voor 
het gehele evenement. 

  
Maximum aantal 
inschrijvingen 

Het maximum aantal inschrijvingen voor dit evenement is bij de dames 64 
en bij de heren 80. 

  



Maximum aantal 
deelnemers 

Het maximum aantal spelers op 20 februari is bij de dames 32 en bij de 
heren 64. Afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen kan een aantal 
deelnemers worden vrijgesteld van het spelen van de eerste ronde en 
direct in de ¼ finales worden geplaatst.  

  
Klassen Dames en heren spelen elk een eigen toernooi.  

Er is één klasse voor C-, D- en jeugdspelers samen. 
  
Speelwijze Tijdens het toernooi geldt het toernooi- en wedstrijdreglement van de 

NTTB. Tot en met de finales wordt gespeeld volgens "best of five".  
Het deelnemersveld wordt naar sterkte geformeerd en ingedeeld in 
groepjes van 8 spelers, die volgens een afvalschema spelen. Aan de 
hand van de uitslagen herhaalt dit zich een aantal keren. Het streven is, 
om elke speler minimaal 4 en maximaal 10 wedstrijden te laten spelen. 

  
Plaatsing Plaatsing geschiedt aan de hand van de meest recente sterktegegevens. 
  
Legitimatie Elke speler dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van een 

geldig bewijs van lidmaatschap van de NTTB.  
 
Inschrijfadres en 
informatie  

Atie de Jong, Albert Meijnsstraat 12, 1521 ZN  Wormerveer.  
075-6284378, 06-50628437, atielith@hetnet.nl 
 

 
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per deelnemer/ster eenmalig voor het 

gehele evenement. 
 
Betalingen De vereniging dient het inschrijfgeld voor de door haar ingeschreven 

leden te voldoen en ontvangt hiervoor van de NTTB een acceptgiro. 
INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME 

 
Boetes Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 8,00 per 

wegblijver. 
 
Inschrijfformulieren Inschrijving is slechts mogelijk door gebruikmaking van de daarvoor 

Bestemde inschrijfformulieren. U gelieve de formulieren zo volledig  
Mogelijk in te vullen.  
De inschrijfformulieren zijn met deze uitnodiging verstuurd naar alle 
verenigingen die leden met een senioren C-D-licentie hebben. 

 
Sluitingsdatum De sluiting van de inschrijving is uiterlijk 31 januari 2005, of zodra het 

maximum aantal inschrijvingen is bereikt. 
Verlate post wordt alleen nog meegenomen als dat mogelijk blijkt. 

 
Prijzen De prijsuitreiking vindt direct plaats na afloop van de finales op 22 mei. 

Alleen die finalisten kunnen punten behalen voor een B-licentie.  
Voor D-spelers zijn, afhankelijk van het deelnemersveld mogelijk punten 
te behalen voor een C-licentie. 

Speelruimte Op de speelvloer worden alleen spelers en speelsters toegelaten op het 
moment dat zij dienen te spelen. Elk van de deelnemers(-sters) mag 
begeleid worden door maximaal één coach. 

 
Roken In de speelzalen mag, zoals gebruikelijk, NIET gerookt worden 
 
Sportkleding Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en 

shorts zijn verboden. 
 



Arbitrage Alle wedstrijden dienen door de deelnemers zelf geleid te worden.  
De organiserende vereniging mag de deelnemers van deze taak 
ontheffen door voor tellers te zorgen. 

 
Berichtgeving Voor de wedstrijden van 20 februari volgt in principe GEEN berichtgeving. 

Alleen voor spelers, die direct in de ¼ finales  worden geplaatst wordt 
bericht gegeven. De andere spelers worden op tijd in de sporthal 
verwacht. Bij te laat komen kan niet meer worden meegedaan!!!!! 

 
Afmeldingen Afmelden kan tot vijf dagen voor de speeldatum.  Niet opkomen, al of niet 

met afmelding, heeft uitsluiting voor het gehele verdere toernooi tot gevolg 
Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet 

Entreegelden Voor bezoekers wordt geen entreegeld geheven. 
Bepalingen De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 

Toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB. 

Tweede tot en met vierde ronde  
Data ¼ finales 

½ finales 
finales 

Zondag 3 april 2005 
Zondag 17 april 2005 
Zondag 22 mei 2005 

 
Accommodaties Verschillende verenigingszalen in het land. 

Nader te bepalen door de organisatie 
 
Organisatie/ 
Toernooileider 

Max van Lieshout, Valandil 12, 5663 RG  Geldrop. 
040-2857490, 06-53537780, lieshoutm@zonnet.nl 

 
Aanvang De wedstrijden beginnen om 10.30 uur,  

De zalen zijn  open om 9.30 uur 
 
Tafels Er wordt gespeeld op verenigingstafels 
 
Speelwijze Hier worden achtkampen gevormd, waarbij aan de hand van de uitslagen 

van de vorige ronde de indeling wordt bepaald. 
 
Informatie Max van Lieshout, Valandil 12, 5663 RG  Geldrop. 

040-2857490, 06-53537780, lieshoutm@zonnet.nl 
 
Berichtgeving De indeling van de ¼ finales, ½ finales en finales worden op de CTW-

pagina van de NTTB-site geplaatst en verstuurd naar de deelnemende 
verenigingen, waar mogelijk per e-mail. 

   


