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Uitnodiging tot inschrijving voor het 

 

BACKHANDSTOERNOOI 2014 
 

1. Datum: op Zaterdag 4 Januari speelt de jeugd, en op Zondag 5 Januari 2014 spelen de 

senioren. 

2. Soort evenement: Dit is een open evenement. 
3. Accommodatie: Sporthal “De Vijfsprong”, Laco sportcentrum Rucphen, Kozijnenhoek 

21, 4715 RE Rucphen, Tel: +31-165-305050. 

4. Organisatie: Tafeltennisvereniging The Back Hands uit St. Willebrord. 

5. Toernooicommissie: De toernooicommissie wordt gevormd door leden van de 
tafeltennisvereniging The Back Hands. 

6. Toernooileider: Barry de Bruyn. 
7. Aanvang: beide dagen 9.00 uur. 
8. Einde: De finales worden om uiterlijk 17.30 uur gepland. 
9. Tafels: Er wordt gespeeld op maximaal 25 blauwe Tibhar Smash 28 tafels. 

10. Ballen: Er wordt gespeeld met witte Tibhar 3ster-ballen. 
11. Deelname: Deelname is mogelijk voor alle spelers uit Zuid-Nederland en Noord-België, 

en op uitnodiging van TTV The Back Hands. Er kan worden deelgenomen in een 
enkelspelklasse en een dubbelklasse. Deelname alleen in een dubbelklasse is niet 
mogelijk. Op verzoek aan de organisatie kan een dubbelspelpartner worden gezocht. 

12. Klasse indeling  Jeugd: enkelspel en dubbelspel op basis van sterkte/rating. De 
persoon met de hoogste rating is bepalend voor de indeling in het dubbeltoernooi. 

13. Klasse indeling Senioren: volgens de laatst bekende licentielijsten. De persoon met 
de hoogste licentie is bepalend voor de indeling in het dubbeltoernooi. 

14. Speelwijze: Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in ‘best of five’ (om 3 
gewonnen games) gespeeld, in games tot 11 punten. In de eerste ronde worden 
meerkampen gespeeld. De meerkampregel is van toepassing. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen per categorie gaan de nummers 1-2 uit de meerkampen door naar de 
hoofdronde. Alle anderen zijn uitgeschakeld. De hoofdronde wordt volgens het 

afvalsysteem gespeeld. De speelwijze voor het dubbeltoernooi is identiek aan de 
speelwijze voor het enkeltoernooi. 

15. Arbitrage: Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. 
16. Legitimatie: Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het 

bezit van een geldige ledenpas van de NTTB of de VTTL en zal die op verzoek van de 

organisatie tonen. 

17. Plaatsing: Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten, en door 
de organisatie. 

18. Inschrijving: Indien men voor een andere vereniging inschrijft dan voor welke men 

competitie speelt, dan worden beide verenigingsnamen op het inschrijfformulier vermeld. 

Indien men deelneemt aan het dubbeltoernooi met een speler van een andere 
vereniging wordt dit vermeld op het inschrijfformulier. 

19. Inschrijfadres: het inschrijfformulier wordt per e-mail opgestuurd naar: 
bh2014@backhands.nl. Indien dit niet mogelijk is dan per post naar Gerry van Dooren, 
Lijsterbesstraat 15, 4711RJ St. Willebrord, telefoon +31-165-388045. 

20. Inschrijfformulier: Per vereniging is een verzamelinschrijfformulier bijgevoegd. Als u 

dat per e-mail hebt ontvangen, kunt u dat ingevuld terugmailen. Alleen inschrijvingen via 
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dit formulier worden geaccepteerd.  

Het verzamelformulier is ook te verkrijgen via: 
www.backhands.nl/backhandstoernooi-2014/. 

21. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per deelnemer voor de junioren; 
welpen € 5,00 per deelnemer. Senioren betalen € 8,00 per deelnemer. 

INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME. 
22. Betaling: Tegelijk met de inschrijving het verschuldigde totaalbedrag overmaken naar 

rekeningnummer 14.86.13.284 t.n.v. penningmeester The Back Hands te St. Willebrord 

o.v.v. Backhandstoernooi 2014 en de naam van uw vereniging.  
 

Deelnemers uit België gebruiken de volgende IBAN: NL10RABO0148613284, t.n.v. 

penningmeester The Back Hands te St. Willebrord o.v.v. Backhandstoernooi 2014 en de 
naam van uw vereniging. 

23. Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 22 November 2013 of zoveel eerder als het 

toernooi is volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers per dag is 150.  

24. Prijzen: Er zijn 2 prijzen per klasse. 
25. Prijsuitreiking: De prijsuitreiking is direct na afloop van de finales. 
26. Deelnemers: Elke vereniging is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijvingen 

van de deelnemers van hun vereniging. 
27. Berichtgeving: Berichtgeving van de aanvangstijden vindt plaats via een overzicht, dat 

gestuurd wordt naar het correspondentieadres of e-mailadres dat op het 
inschrijfformulier wordt ingevuld.  

28. Afmeldingen: Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 20 December 2013 worden 
afgemeld bij het inschrijfadres, of via email: bh2014@backhands.nl. Het inschrijfgeld 
wordt in dat geval niet geretourneerd. 

29. Sportkleding: Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en 
shorts zijn niet toegestaan. Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden. 

30. Speelruimte: Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders 
toegelaten. Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribune plaats nemen. 

31. Entreegeld: Er wordt geen entreegeld geheven. 
32. Restaurant: In de sporthal is een restaurant, waar kan worden gegeten. Er mogen 

geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden. 
33. Roken: In het gehele gebouw mag niet worden gerookt. 
34. Bepalingen: De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 

Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken. 

 
 
St. Willebrord, September 2013. 


