
 R E G I O N A L E   M I D D E N   B R A B A N T S E 
 K A M P I O E N S C H A P P E N 
 
DATUM 
Zaterdag 11 januari 2014: Jeugd 
Zondag 12 januari 2014: Senioren 
 
ACCOMODATIE 
Sportcentrum Irene, Insulindestraat 3A, Tilburg, 013-5451100 
 
ORGANISATIE 
Het bestuur van de Regio Midden Brabant, bestaande uit de tafeltennisverenigingen: 
BSM, Irene, Luto, Red Star '58, Smash, Tios '51, Waalwijk en De Batswingers 
 
TOERNOOICOMMISSIE 
Mark Martens, Ronald de Wild, Ger-Anne Koeleman-van Gestel, Ad Schellekens 
 
TOERNOOILEIDER 
Mark Martens 
 
AANVANG 
De eerste wedstrijden voor zowel de jeugd als de senioren zijn om 09.00 uur gepland. 
 
EINDE 
De finales zijn uiterlijk om 17.00 uur gepland. 
 
TAFELS 
Er wordt gespeeld op maximaal 15 tafels. 
 
BALLEN 
Er wordt gespeeld met goedgekeurde 40 mm ballen. 
 
DEELNAME 
Het toernooi staat open voor verenigingen uit de regio Midden Brabant. Hier wordt onder verstaan: 
verenigingen behorende tot de: 

• NTTB, TTL en niet georganiseerde verenigingen bij de senioren. 
• NTTB en niet georganiseerde verenigingen bij de jeugd. 

• Verenigingen in de Baronie op uitnodiging. 
 
KLASSE-INDELING 
Met behulp van onderstaande tabel kan men bepalen voor welke klasse men inschrijft: 
 A. Senioren:   Geboren voor    01-01-1996 
 B. Jeugd:   Geboren vanaf   01-01-1996 
 1. Junioren (Jun):  Geboren tussen  01-01-1996 en 31-12-1998 
 2. Kadetten (Kad):  Geboren tussen  01-01-1999 en 31-12-2000 
 3. Pupillen (Pup): Geboren tussen  01-01-2001 en 31-12-2002 
 4. Welpen (Welp): Geboren vanaf   01-01-2003 
 
Dames kunnen inschrijven in een enkelspelklasse en een dubbelspelklasse. 
Heren kunnen inschrijven in een enkelspelklasse en een dubbelspelklasse. 
Voor het senioren dubbelspel geldt dat de combinatie mag bestaan uit dame/dame, dame/heer of 
heer/heer. 
Meisjes kunnen inschrijven in een enkelspelklasse en een dubbelspelklasse. 
Jongens kunnen inschrijven in een enkelspelklasse en een dubbelspelklasse. 
Voor het jeugd dubbelspel geldt dat de combinatie mag bestaan uit meisje/meisje, meisje/jongen 
of jongen/jongen. 
Voor alle dubbelspelen geldt dat de sterkst geklasseerde van beide bepalend is voor de klasse waar 
men mag inschrijven. Inschrijven voor de dubbelspelklasse is alleen mogelijk indien men ook in de 
enkelspelklasse heeft ingeschreven. 
Indien het organisatorisch noodzakelijk is, zal het dubbelspel vervallen! 



SPEELWIJZE 
Volgens NTTB-reglement. Het enkelspel wordt gespeeld volgens het meerkamp-systeem. Bij voldoende 
deelnemers worden kruisfinales gespeeld. 
Het dubbelspel wordt gespeeld volgens het direct afval-systeem (alleen winnaar gaat verder). 
Alle wedstrijden worden gespeeld in "best of five", volgens de nieuwe puntentelling (games tot de 11). 
 
Bij het meerkamp-systeem geldt dat bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten van twee of meer deelnemers, 
de rangschikking wordt vastgesteld door de nieuwe meerkampregel (Zie TTM 6/97) 
 
INSCHRIJVING SENIOREN 
 
In zowel het enkel als in het dubbelspel zal gemengd worden gespeeld (dames en heren bij elkaar). 
 
SENIOREN ENKELSPEL (NTTB) 

• Klasse ENK1 -  Licentie HC - Licentie HD 
Licentie DA - Licentie DB 

• Klasse ENK2 - Licentie HE 
Licentie DC 

• Klasse ENK3 - Licentie HF – Licentie DD 

• Klasse ENK4 - Licentie HG – Licentie DE 

• Klasse ENK5 - Licentie HH – Licentie DF – Recreanten (H/D) 

 
 
SENIOREN DUBBELSPEL (NTTB) 

• Klasse SEN1  -  Dames : Licentie A - Licentie B 
   Licentie C - Licentie D 

    Heren : Licentie C - Licentie D 
       Licentie E - Licentie F 

• Klasse SEN2  -  Dames : Licentie E - Licentie F - Recreanten 
    Heren : Licentie G - Licentie H - Recreanten 

 
 
Voor NTTB leden geldt dat de inschrijving moet geschieden conform de toegekende NTTB-licentie. 
Voor TTB leden geldt dat de inschrijving moet geschieden conform de bestaande TTB-competitieklasse. 
Voor TTL leden geldt dat de inschrijving moet geschieden conform de toegekende TTL-licentie. 
Voor de overige deelnemers geldt dat men inschrijft als recreant, waarbij de organisatie bepaalt (o.a. aan de 
hand van eerdere behaalde prestaties) wat de sterkte van de speler is. 
Inschrijven in zowel een hogere als een lagere toernooiklasse is verboden. 
 
 

BELANGRIJK 
 

Indien een senior speler niet komt opdagen (zonder een geldige afmelding), kan 
de speler worden uit gesloten van het toernooi in 2015 



INSCHRIJVING JEUGD 
 
Bij de jeugd zal dit jaar voor het eerst zowel enkel als dubbel gemengd worden gespeeld. Daarbij zijn de 
volgende klasse indelingen aangehouden: 
 
JEUGD ENKELSPEL(NTTB) 
• Klasse Jeugd1 - Meisjes/Jongens Junioren A/B 

                   Meisjes/Jongens Kadetten A/B 
     Meisje/Jongens Pupillen A 

                   Meisjes/Jongens, rating > 150 

• Klasse Jeugd2 - Meisje/Jongens Pupillen B 
     Meisjes/Jongens Welpen A 
     Meisjes/Jongens, rating 100 - 150 

• Klasse Jeugd3 - Meisjes/Jongens, rating 50 - 99 
    Meisjes/Jongens Junioren 
                        (without rating or rating < 100) 

• Klasse Jeugd4 - Meisjes/Jongens 
                     (without rating or rating < 50) 

 
JEUGD DUBBELSPEL (NTTB) 

• Klasse JUN1 -   Meisjes/Jongens Junioren A/B 
                Meisjes/Jongens Kadetten A/B 
               Meisje/Jongens Pupillen A 
                Meisjes/Jongens, rating >= 100 

• Klasse JUN2 -   Meisje/Jongens Pupillen B 
                Meisjes/Jongens Welpen A 
                Meisjes/Jongens, rating 50 - 99 

     Meisjes/Jongens Junioren 
                      (without rating or rating < 100) 

• Klasse JUN3 -   Meisjes/Jongens 
                       (without rating or rating < 50) 

 

Zie licenties jeugd voor rating gegevens. 
 
Voor NTTB leden geldt dat de inschrijving moet geschieden conform de toegekende NTTB-licentie. 
Inschrijven in zowel een hogere als een lagere toernooiklasse is verboden en strafbaar. 
Note: Jeugdspelers, die met dispensatie in de seniorencompetitie spelen, mogen zich zowel inschrijven bij 

het jeugd toernooi als bij het senioren toernooi. Zij moeten dan natuurlijk ook wel in het bezit zijn van 
een senioren licentie. 

Note: Indien gewenst kan de wedstrijdleiding besluiten om een speler in een andere klasse in te delen dan 
volgens zijn licentie/rating van toepassing zou zijn. 

 
 
SPORTPAS EN TOERNOOILICENTIE 
Elk jeugd en senior NTTB lid dient BIJ INSCHRIJVING in het bezit te zijn van een geldige sportpas. 
De overige deelnemers zullen gecontroleerd worden aan de hand van licentielijsten en/of competitie-
indeling. 
Het niet kunnen tonen van sportpas tijdens het toernooi, leidt onherroepelijk tot uitsluiting van verdere 
deelname. 
Alle halve finalisten dienen zich, zodra zij de halve finale hebben bereikt, te melden bij de 
bondsvertegenwoordiger met sportpas (indien van toepassing). 
 
INSCHRIJFADRES 
Mark Martens, Weteringlaan 145, 5032 XX  Tilburg. Telefoon 013 - 4685113 / 06-55592579. 
E-mail:mpwmartens@gmail.com. 
Voor informatie kunt u ook terecht bij: Ronald de Wild, 0162-371148, Email: ronald.de.wild@planet.nl 
 
INSCHRIJFGELD 
Senioren: Enkelspel € 5,00 - Dubbelspel €  1,50 (per persoon) 
Jeugd:    Enkelspel €  3,50 - Dubbelspel €  1,50 (per persoon) 
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING. 
 



INSCHRIJFFORMULIEREN 
De convocatie en het verzamelinschrijfformulier zijn te vinden op 
http://members.home.nl/mpwmartens/rmb. De inschrijving kan gestuurd worden naar 
mpwmartens@gmail.com. 
 
BETALING 
Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaken van het verschuldigde 
bedrag op: 

bankrekening 1509.71.672 te Rabobank Geertruidenberg t.n.v. 
Regio Midden Brabant. 
Bij betaling vermelden: inschrijfgeld RMB en de naam van de 
vereniging. 

 
SLUITINGSDATUM 
Zondag 24 november 2013. 
 
AFMELDEN 
Niet afmelden of afmelden zonder goede reden (ter beoordeling van toernooi commissie) kan leiden tot 
uitsluiting van het toernooi voor het volgende seizoen. 
 
PRIJZEN 
Zowel voor het enkelspel als voor het dubbelspel zijn er minimaal twee prijzen per klasse. 
 
PRIJSUITREIKING 
Na afloop van het toernooi. 
 
DEELNEMERS 
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving, terwijl zijn inschrijving 
tevens inhoudt dat hij akkoord gaat met eventuele samenvoeging c.q. vervallen van klassen volgens de 
daarvoor gestelde regels. 
 
DEELNEMERSKAART 
Er wordt naar het verenigingsadres, zoals vermeld op het inschrijfformulier, een overzicht gestuurd met 
daarop de aanvangstijden van de diverse klassen. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
inlichten van hun deelnemers en moeten zorg dragen dat hun deelnemers tijdig aanwezig zijn. 
 
SPEELRUIMTE 
Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleider(s) toegelaten. Toeschouwers dienen 
zich op de daarvoor bestemde tribunes plaats te nemen. Drank en etenswaren zijn niet toegestaan in de 
speelzaal. 
 
SPORTKLEDING 
Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn verboden. Er mag niet 
in sportschoenen gespeeld worden waarmee ook buiten is gelopen, of met sportschoenen die zwarte 
zolen hebben. 
 
ENTREEGELDEN 
De toegang tot de sporthal is gratis. 
 
KANTINE 
In de kantine zijn consumpties alsmede enkele snacks verkrijgbaar. 
 
BEPALINGEN 
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- en 
Wedstrijdreglement van de NTTB. 
 


