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Uitnodiging tot inschrijving voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Tafeltennis  voor Veteranen 2007. 
 

1. Datum 
Zondag 15 april 2007. 
 

2. Accommodatie 
Margriethal,Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam. 
Telefoon 010-2082325. Routebeschrijving in agenda bulletin/website 
 

3. Organisatie 
OTC Nederland. 
 
4 Toernooicommissie 
Bestuur OTC Nederland.  
 

5. Toernooileider 
Ton van Ginkel, Mars 13, 3402 JH IJsselstein, telefoon 030-6888805. 
e-mail ton@uttc.nl 
 

6. Goedkeuring  
Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB. 
 

7. Bondsvertegenwoordiger 
Atie de Jong-Lith, telefoon 075-6284378, e-mail atielith@hetnet.nl 
 

8. Aanvang/einde 
Het toernooi begint voor iedereen om 10.00 uur en eindigt om ca. 19.00 uur. 
 

9. Tafels en ballen 
Er wordt gespeeld op maximaal 64 tafels met Butterfly ballen. 
 

10. Deelname 
Deelname staat open voor leden van de NTTB, die geboren zijn voor  
1 januari 1968, (dus ook zij die in de loop van 2007 40 jaar worden) en 
Nederlands ingezetene zijn. 
 

11. Klassen 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 
Dames enkel  A1, A2, B en C 
Heren  enkel  Open, A1, A2, A3, B1, B2, B3 en C 
Dames dubbel  DDA, DDB en DDC 
Heren  dubbel  HDA1, HDA2, HDA3, HDB1, HDB2, HDB3 en 
HDC 
 

Dames kunnen kiezen  om bij de dames OF bij de heren in te schrijven, dit  
duidelijk vermelden op het inschrijfformulier. 
 
12. Speelwijze. 
In het enkel- en het dubbelspel wordt zo veel mogelijk gespeeld in vier- of  
vijf-kampen, gevolgd door afval systeem, volgens het NTTB reglement. 
Bij gelijk eindigen in de meerkamp wordt de winnaar bepaald volgens de 
meerkampregel. 

 



 
13 Arbitrage 
De wedstrijden worden door de spelers zelf geteld. Op de 
meerkampformulieren  staat aangegeven wie er scheidsrechter is. 
 

14 Legitimatie 
Elke deelnemer hoort bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van een 
geldig lidmaatschapsbewijs van de NTTB (Nationale Sportpas NTTB) 
 

15. Inschrijving 
Er kan ingeschreven worden in 1 enkel en 1 dubbelspel, als volgt:   
 

Dames enkel 
40 t/m 49 jaar A1   spelend in de 2

e
 klasse of hoger. 

   A2 spelend in de 3
e
 klasse of lager. 

50 t/m 59 jaar  B geen onderscheid in klassen. 
60 en ouder C geen onderscheid in klassen. 
 

Dames dubbel 
40 t/m 49 jaar DDA geen onderscheid in klassen. 
50 t/m 59 jaar DDB  geen onderscheid in klassen. 
60 jaar en ouder DDC geen onderscheid in klassen. 
 

Heren enkel 
Vanaf 40 jaar AO oud internationals en landelijke comp. spelers. 
40 t/m 49 jaar A1 spelend in de 2

e
 klasse of hoger in de afdeling. 

   A2 spelend in de 3
e
 of 4

e
 klasse in de afdeling. 

   A3 spelend in de 5
e
 klasse of lager in de afdeling. 

50 t/m 59 jaar B1 spelend in de 2
e
 klasse of hoger in de afdeling. 

   B2 spelend in de 3
e
 of 4

e
 klasse in de afdeling. 

   B3 spelend in de 5
e
 klasse of lager in de afdeling. 

60 jaar en ouder C geen onderscheid in klassen. 
 

Heren dubbel: 
40 t/m 49 jaar HDA1 spelend in de 2

e
 klasse afdeling en hoger. 

   HDA2 spelend in de 3
e
 of 4

e
 klasse in de afdeling. 

   HDA3 spelend in de 5
e
 klasse of lager in de afdeling. 

50 t/m 59 jaar HDB1 spelend in de 2
e
 klasse of hoger in de afdeling. 

   HDB2 spelend in de 3
e
 of 4

e
 klasse in de afdeling. 

   HDB3 spelend in de 5
e
 klasse of lager in de afdeling. 

60 jaar en ouder     HDC geen onderscheid in klassen. Er wordt op sterkte 
  ingedeeld        
 
Bij het dubbelspel is de laagste leeftijdklasse van de partner bepalend voor de 
klasse waarin kan worden ingeschreven. 
 

16. Inschrijven 
Inschrijven middels bijgaand inschrijfformulier. Extra formulieren kunt u 

aanvragen op tel: 030-6888805, of downloaden www.otcnederland.nl 
 

17. Inschrijfadres 
Het formulier opsturen naar: Géke Aalders, Torellistraat 65, 
3208 NE Spijkenisse.  

 
18. Inschrijfgeld en betaling 

Het inschrijfgeld bedraagt:  enkelspel €  7.00  dubbelspel  €  5.00 
Gelijktijdig met de inschrijving dient u het inschrijfgeld over te maken op 
giro: 402675 van penningmeester OTC Nederland te Wormer.  
Beter nog, een éénmalige machtiging maakt het werk van onze 
penningmeester makkelijker en overzichtelijker. (zie inschrijfformulier). 
Inschrijving verplicht tot betaling en deelname. 
 

19. Sluiting inschrijving 
De inschrijving sluit op 12 maart  2007                                                             
 

20. Prijzen 
In elke klasse zijn 2 prijzen beschikbaar. 
De winnares van de dames A1 en de winnaar van de heren AO mogen zich  
Nederlands Kampioen Veteranen 2007 noemen. 
 

21. Prijsuitreikeing. 
De prijsuitreiking geschiedt direkt na elke finale. 
 

22. Deelnemers 
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving. 
Men gaat akkoord met het eventueel samenvoegen c.q. laten vervallen van 
klassen conform de daarvoor geldende regels. 
 

23. Afmeldingen. 

Bij verhindering contactpersoon: Géke Aalders tel: 06-23720638. 
 

24 Boetes 
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met  € 7,00 
 

25. Sportkleding 
Het dragen van sportkleding, die voldoen aan de door de NTTB gestelde eisen is 
verplicht. Witte kleding is niet toegestaan. 
 

26. Entreegelden. 
Er worden geen entreegelden geheven. 
 

27. Kantine 
In de kantine zijn diverse drankjes en hapjes verkrijgbaar. 
 

28. Roken. 

In het gebouw is roken niet toegestaan. 
 

29. Slotbepaling 

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het 
Toernooi en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden 
handboeken. 
 

De toernooicommissie hoopt u op 15 april 2007 allemaal te mogen begroeten.  
 
Ton van Ginkel 
Wedstrijdleider OTC Nederland. 


