
WUTTO HILVERSUM OPEN  2008 
toernooi voor standaard bats 

 
Datum: zondag 21 december 2008 
Plaats: Tafeltenniscentrum, Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum 
 
ORGANISATIE / INSCHRIJFADRES 
WUTTO Hilversum Open, Postbus 172, 3740 AD Baarn 
Tel. 06-53428064 of 06-51915321 

E-mail: info@wutto.org   Website: www.wutto.org 
 
TOERNOOICOMMISSIE 
O.l.v. Jan-Willem Vesseur en Ted van der Meer 
 
SPEELTIJDEN 
Circa 10-19 uur 
 
BATS 
Er wordt gespeeld met ‘houten plankjes’ van het merk Heemskerk. 
 
Tafels: 20 
 
Ballen: 40 mm 
 
INSCHRIJFGELD 
Per klasse senioren € 9,50 
Per klasse jeugd € 7,00 
Het inschrijfgeld moet tegelijkertijd met de inschrijving worden overgemaakt op de 
(ING-)bankrekening van: WUTTO, Baarn, 65.63.99.279 onder vermelding van 
“Inschrijving Hilversum Open 2008”. 
 
DEELNAME 
Het toernooi staat open voor spelers uit binnen- en buitenland. 
 
INSCHRIJVING 
Mogelijk tot de start van het toernooi (zolang er ruimte is). 
 
PRIJZEN 
In principe 2 per klasse. 
Er is prijzengeld in de WK-klassen mannen en vrouwen. 
 

 



INDELING SENIOREN 
 

VROUWEN 

• WK-klasse: ere- en eerste divisie plus hoofdklasse, eventueel aan te vullen 
met andere speelsters 

 

 
MANNEN/VROUWEN GEMENGD 

• WK-klasse: ere- en eerste divisie mannen, wereldranglijst top 300 vrouwen* 

• A-klasse: tweede en derde divisie mannen, eredivisie vrouwen 

• B-klasse: hoofd- en eerste klasse mannen, 1
e
 en 2

e
 divisie vrouwen 

• C-klasse: tweede en derde klasse 

• D-klasse: vierde en vijfde klasse 

• E-klasse: resterende klassen + beginners 
 
* Mocht een vrouw het gemengde toernooi winnen, dan is de beste man 
Wereldkampioen mannen. Om Wereldkampioen vrouwen te worden, moet zij het 
WK-toernooi vrouwen op haar naam schrijven. 
 
* Spelers die de afgelopen twee jaar in de hoogste klasse bij de laatste zestien 
zaten, kunnen alleen in de WK-klasse inschrijven, ook al spelen ze lager dan de de 
eerste divisie. 
 

 
JEUGD JONGENS EN MEISJES 

 
Er wordt niet gespeeld in aparte jeugd klassen. De jongens en meisjes zullen op de 
volgende wijze worden ingedeeld: 

 

• B-klasse: landelijk A jongens 

• C-klasse: landelijk B,C jongens 

• D-klasse: hoogste drie afdelingsklassen en landelijk meisjes 

• E-klasse: resterende klassen + beginners 

 
Uiteraard staat het voor iedereen vrij om in een hogere klasse in te schrijven. 



WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
* Inschrijven is toegestaan in maximaal 2 klassen. De organisatie bepaalt in laatste 
instantie in welke klasse junioren worden geplaatst. 
 
* Alle deelnemers zijn verplicht te spelen met een bat dat door de organisatie 
beschikbaar wordt gesteld. Het gaat om een Heemskerk Flits bat met daarop rubber 
 zonder sandwich met noppen naar buiten (ofwel “de plank”). 
 
* Alle partijen worden gespeeld volgens het Best of 3-systeem tot 21, dus om twee 
gewonnen games. 
 
* Er wordt om de 5 punten van serveerder gewisseld. 
 
* Er mag uitsluitend met de backhand geserveerd worden. 
 
* Bij de tafels mogen geen coaches of andere aanwezigen plaatsnemen. Coaching is 
vóór de partijen toegestaan. 
 
* De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 
 
* De organisatie kan besluiten om klassen samen te voegen. In alle gevallen zal 
ernaar gestreefd worden een zo goed mogelijke sterktebalans te vinden. Dat 
betekent ook dat spelers in een andere klasse wordt geplaatst, als de organisatie 
van mening is dat ze daarin thuishoren. 
 
* Bij deelname van buitenlandse spelers worden klassen gezocht die overeen komen 
met hun speelsterkte. 
 
 
WAAR BOVENSTAANDE TEKST NIET TOEREIKEND IS, BESLIST DE 
TOERNOOI-ORGANISATIE. 



INSCHRIJFFORMULIER HILVERSUM OPEN TAFELTENNIS – 21-12-2008 
 

VROUWEN                     MANNEN/VROUWEN (gemengd) 

□ WK-klasse                 □ WK-klasse 

                            □ A-klasse 

                            □ B-klasse 

                            □ C-klasse 

                            □ D-klasse 

                            □ E-klasse 

 

omcirkelen of aankruisen wat van toepassing is 

 
Naam:           ____________________________________________________ 

Adres:          ____________________________________________________ 

Postcode, woonplaats: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ____________________________________________________ 

Telefoon:       ____________________________________________________ 

Mobiel:         ____________________________________________________ 

E-mail:         ____________________________________________________ 

Club:           ____________________________________________________ 

Laatste competitieklasse en percentage: ____________________________ 

 

Toelichting bij de inschrijving: 
Er worden over het algemeen meerkampen gespeeld, iedereen speelt tenminste drie 
partijen. Daarna zijn er vervolgwedstrijden volgens het knockout-systeem. 
De organisatie heeft het recht om klassen samen te voegen. 
 
Formulier opsturen naar: Hilversum Open, Postbus 172, 3740 AD Baarn, 

of via email info@wutto.org. 
 
Tegelijk met de inschrijving moet het inschrijfgeld (€ 9,50 per klasse senioren; € 7,00 
jeugd) worden overgemaakt op rek.nr.  65.63.99.279 tnv Wutto, Baarn, o.v.v. 
“Hilversum Open 2008”. Te veel betaald inschrijfgeld wordt tijdens het toernooi 
terugbetaald. 
 
WE HOPEN JE TE BEGROETEN OP 21 DECEMBER IN HET 

“TAFELTENNISCENTRUM HILVERSUM”. 

 

VOOR VRAGEN KUN JE GAAN NAAR WWW.WUTTO.ORG OF BELLEN MET 

06-53428064 of 06-18932187. 

 

 
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van: Gemeente Hilversum - 
Tafeltennisclub Hilversum - Tafeltennis Nederland - Posno Sport - EPTE Events. 



Routebeschrijving naar Tafeltenniscentrum Hilversum 

Vanaf de A1: 
Neem afslag Laren, Mediapark (afslag 9). 
Onderaan de afslag, bij de verkeerslichten naar links (Larenseweg N525). 
Op rotonde naar rechts (Johannes Gerardsweg). 
Volg deze weg en ga het viaduct over. 
Volg deze weg tot aan een groot kruispunt met verkeerslichten (kruising Bussumergrintweg - 's 
Gravelandseweg).  
Bij de verkeerslichten rechtdoor (Geert van Mesdagweg). 
Bij eerst volgende verkeerslichten naar links (Vaartweg). 
Bij rotonde (benzinestation) 2

e
 afslag rechts. 

Boven op de berg links het terrein van Gemeentelijk Gymnasium op. 
Tafeltenniscentrum Hilversum bevindt zich achter de school. 

Vanaf de A27: 
Neem de afslag Hilversum (afslag 33). 
Ga bij de verkeerslichten naar links richting Loosdrecht. 
Bij de verkeerslichten rechtdoor (Diependaalselaan). 
Bij grote rotonde naar rechts (Loosdrechtseweg). 
Bij verkeerslichten rechtdoor. 
Bij rotonde (benzinestation) 1

e
 afslag rechts. 

Boven op de berg links het terrein van Gemeentelijk Gymnasium op. 
Tafeltenniscentrum Hilversum bevindt zich achter de school. 

Vanaf de A2: 
Neem afslag Hilversum (N201). 
Weg alsmaar volgen tot u Hilversum binnenrijdt. 
Op rotonde naar links (Vreelandseweg). 
Bij 2

e
 verkeerslichten naar rechts. 

Bij rotonde (benzinestation) 2
e
 afslag rechts. 

Boven op de berg links het terrein van Gemeentelijk Gymnasium op. 
Tafeltenniscentrum Hilversum bevindt zich achter de school. 

 
Met openbaar vervoer vanaf het NS-station Hilversum: 
Neem busnummer 1 richting Kerkelanden. 
Stap uit bij halte Paulus van Loolaan en loop ca. 100 meter terug. 
Ga links het terrein van het Gemeentelijk Gymnasium op. 
Tafeltenniscentrum Hilversum bevindt zich achter de school. 
 


