
 
 

 

Uitnodiging tot inschrijving voor het 

B-/C-JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI TE ASSEN 2008 
 
 
  1 Data   Jeugd-B-licenties en Welpen-A 

Jeugd-C-licenties en Welpen-D 
zaterdag 13 december 2008. 
zondag 14 december 2008. 

 
  2 Soort toernooi Dit is een N-evenement 
 
  3  Accommodatie  Sporthal “De Spreng”, Vredeveldseweg 57, 9404 CC  Assen, 

telefoon 06 – 41028236. 
 
  4 Organisatie Afdeling Noord in samenwerking met ITN Assen. 
 
  5 Toernooicommissie Hans Hoendervanger, Harrie Lamers, Herman Haan en Marie-Anne Kaptein. 
 
  6 Toernooileider Hans Hoendervanger, Hertenlaan 7, 9408 CT  Assen 

telefoon  0592-414501, e-mail  hans.hoendervanger@home.nl 
 
  7 Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB. 
 
  8 Bondsvertegen- 
     woordiger  

Igor Heller, Windstilte 332, 3454 SW  De Meern, 
telefoon 030-6664925, e-mail iheller@worldonline.nl  

 
  9 Aanvang / Einde Aanvang 10.00 uur. De finales worden uiterlijk om 18.00 uur gepland. 
 
10 Tafels Er wordt op maximaal 46 blauwe Butterfly Europa tafels gespeeld. 
 
11 Ballen Er wordt met Butterfly 40 mm *** ballen gespeeld. 
 
12 Deelname Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB met een B- of C-licentie en welpen 

met een A- of D-licentie, uit alle afdelingen. A-welpen schrijven in bij de B-pupillen. 
Jeugdspelers met een B- of C-licentie die in de landelijke- of afdelingsseniorencompetitie 
uitkomen en/of in het bezit zijn van een seniorenlicentie, mogen ook aan deze 
jeugdranglijsttoernooien deelnemen.  

 
Alleen enkelspel, meisjes en jongens apart.  
Junioren 
Kadetten 
Pupillen 
Welpen 

: geboren in 1991, 1992 of 1993 
: geboren in 1994 of 1995 
: geboren in 1996 of 1997 
: geboren in 1998 of later 

13 Klasse-indeling 

Let op!!!! De A-welpen spelen op zaterdag en de D-welpen op zondag  
 
14 Speelwijze Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden volgens het “best of five”-systeem 

gespeeld, in games tot 11 punten. In de eerste ronde wordt in meerkampen gespeeld, 
zoveel mogelijk vier-kampen. Bij gelijk eindigen geldt de Meerkampregel. De nummers 1 
en 2 uit de meerkampen spelen verder in de Hoofdronde en de nummers 3 en 4 in de 
Troostronde. De Hoofd- en Troost-ronde worden volgens afvalsysteem gespeeld.  

 
15 Plaatsing Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten. 
 
16 Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. 
 
17 Legitimatie Elke deelnemer/deelneemster aan het evenement wordt geacht inschrijving en deelname 



in het bezit te zijn van de Nationale Sportpas NTTB 2008 en zal dat op verzoek van de 
organisatie tonen.  

 
18 Inschrijving Voor inschrijving in het B-toernooi geldt, dat de speler/speelster met een B-licentie is 

opgenomen in het laatste “Bulletin Jeugdranglijsten en –licenties. Alle niet als zodanig in 
dit bulletin genoemde spelers mogen NIET aan het B-toernooi deelnemen.  Als met 
inschrijft voor een andere vereniging dan waarvoor men competitie speelt, dient men de 
namen van BEIDE verenigingen op het inschrijfformulier te vermelden. 

 
19 Inschrijfadres Marie-Anne Kaptein, Schrappinga 4, 8431 RG  Oosterwolde. 

telefoon 0516-522026, e-mail  m.p.kaptein@hccnet.nl 
 
20 Inschrijfgeld Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van € 7.00 (welpen € 3.50) per persoon. 

INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME. 
 
21 Inschrijfformulier Per vereniging is een verzamelformulier bijgesloten. Inschrijvingen dienen via dit 

formulier te geschieden. Of door het van de websites www.nttbnoord.nl of www.nttb.nl 
opgehaalde formulier met de computer in te vullen en als bijlage aan een e-mail in te 
sturen.  
In geen geval het formulier inscannen en versturen!  

 
22 Betaling Betaling gelijktijdig met de inschrijving door overmaking van het verschuldigde bedrag 

op rekeningnummer 1353030 van de postbank, ten name van penningmeester ttv Assen 
te Assen en onder vermelding van de naam van uw vereniging en Jeugdranglijsttoernooi 
Assen. 

 
23 Sluitingsdatum De inschrijving sluit op 1 november 2008 of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt. 

Het maximum aantal deelnemers is 384. 
Voor sommige klassen geldt een maximaal aantal deelnemers. 

 
24 Prijzen Per klasse zijn er voor zowel de Hoofd- als de Troostronde twee prijzen beschikbaar. 
 
25 Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de finales plaats.  
 
26 Deelnemers Elke deelnemer/deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar 

inschrijving. 
 
27 Berichtgeving Een overzicht van de aanvangstijden wordt gestuurd naar het correspondentieadres 

(indien bekend het e-mailadres) dat op het inschrijfformulier is vermeld.  
Tevens komt de indeling op de websites www.nttbnoord.nl en www.nttb.nl 

 
28 Programmaboekjes Deelnemers krijgen bij aankomst een programmaboekje en een deelnemerskaart 

uitgereikt. 
 
29 Afmeldingen Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk  9 december worden afgemeld bij het 

inschrijfadres. Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 7.00. 
 
30 Speelruimte Op de speelvloer worden alleen deelnemers toegelaten en maximaal 1 coach per speler. 

Hierop wordt gecontroleerd. 
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen. 

 
31 Sportkleding Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Verboden zijn witte shirts of 

shorts en schoenen met zwarte –afgevende- zolen. 
 
32 Entreegeld Er wordt geen entreegeld geheven. 
 
33 Roken In het gebouw geldt een rookverbod. 
 
34 Restaurant In de accommodatie is een kantine, waar kan worden gegeten. 

In de speelzaal mogen geen dranken of etenswaren genuttigd worden. 
 
34 Bepalingen De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het Toernooi-

en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken. 
 


