
  
Uitnodiging tot inschrijving voor het 

 

Eerste mixed-dubbel-toernooi nieuwe stijl 
___________________________________________________________________________________ 
 
01) Datum Zaterdagavond 20 december 2008, direct na afloop ¼ finales nat. Jeugdmeerkampen. 
 
02) Soort Evenement Dit is een NX-evenement, dat wordt georganiseerd op initiatief van de NTTB,  

maar dat niet volledig volgens de gangbare reglementering wordt gespeeld. 
Voor dit toernooi wordt geen bondsvertegenwoordiger aangesteld. 

 
03) Accommodatie Sporthal Piushof, Piushof 137, 5981 VW  Panningen, telefoon 077-3072998. 
 
04) Organisatie Tafeltennisvereniging Helden ’67. 
 
05) Toernooicommissie Wiel Schers, Willy Schers, Frans Dorssers en Rik Wijnands.  
 
06) Toernooileider Wiel Schers, telefoon 077-3072721, e-mail wielschers@wanadoo.nl. 
 
07) Aanvang 18.00 uur, of zodra de NJM-ronden zijn afgelopen. 
 
08) Einde Het toernooi eindigt om 22.30 uur. 
 
09) Tafels Er wordt op maximaal 24 blauwe “Butterfly-Europa” tafels gespeeld.  
 
10) Ballen Er wordt gespeeld met witte Butterfly ***-ballen. 
 
11) Deelname Deelname is mogelijk voor dubbels, bestaande uit 1 dame en 1 heer. Veel combinaties zijn 

daarbij mogelijk: jeugd met jeugd, jeugd met senioren, vader met dochter, zoon met 
moeder, meisje met vriendje, opa met kleindochter, enz. Wel of geen lid van de NTTB, 
iedereen mag inschrijven, als het maar een mixed-dubbel is. Het opgegeven dubbel wordt 
verzocht met een zelf verzonnen fantasienaam in te schrijven (bijvoorbeeld Huppeldepup, 
Goochelaars, Appelboom, Jonkies of Oudjes).  
Bij eventueel wisselen van dubbelpartner wordt een andere fantasienaam gekozen.  

 
12) Klasse-indeling Er wordt, afhankelijk van de inschrijving, in twee klassen gespeeld. 
 
13) Speelwijze Er wordt gestart met driekampen. Het winnende dubbel van de driekamp speelt door. 

Verliezers kunnen vanaf ca. 19.00 uur opnieuw inschrijven, eventueel met een andere 
dubbelpartner. Daarna volgt voor de winnaars een afvalsysteem.  

 
14) Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers en omstanders zelf geleid.  

Vanaf ca. 19.30 uur worden de wedstrijden geleid door de verliezers van de vorige 
wedstrijd.  
Verliezers blijven dus staan bij de tafel waar ze hebben verloren, om de volgende 
wedstrijd te tellen. 

 
15) Indeling in poules Indeling geschied door loting. 
 
16) Inschrijving Inschrijving is open voor leden en niet-leden van de NTTB. Voor jeugd en senioren.  

Vader, moeders, grootouders en andere familieleden kunnen ook meedoen. 
 
17) Inschrijfadres  
      Informatieadres 

Willy Schers, Christinastraat 11, 5981 BS Panningen, willyschers@home.nl. 
Informatie via wielschers@wanadoo.nl of ctw@nttb.nl. 

 
18) Inschrijfformulier Het inschrijfformulier kan per mail naar het inschrijfadres worden gestuurd. 
 



 

19) Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per dubbel bij voorinschrijving per mail. 
Inschrijven op de speeldag € 3,50. 
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME. 

 

20) Boetes Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 3,50 
 

21) Betaling  Op rekeningnummer 1207.92.583 t.n.v. penningmeester TTV Helden ’67 o.v.v.  
naam, vereniging en “DUBBEL”. 

 
22) Sluitingsdatum Voor de eerste ronde driekampen, die om 18.00 uur begint, kan tot 15 december 2008 per 

mail worden ingeschreven. Opnieuw inschrijven bij de wedstrijdleiding ter plaatse. 
 
23) Prijzen Voor dit alternatieve toernooi zijn enkele alternatieve prijzen beschikbaar. 
 
24) Prijsuitreiking De prijsuitreiking is direct na afloop van de finales. 
 
25) Deelnemers Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving.  
 

26) Berichtgeving In de zaal worden de indelingen van de eerste poules bekend gemaakt. 
 
27) Afmeldingen Bij mogelijke verhindering graag zo vroeg mogelijk afmelden.  
 
28) Sportkleding Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht.  

Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden. 
 
29) Speelruimte De speelvloer is alleen bestemd voor spelers en tellers.  

Toeschouwers worden verzocht op de tribunes plaats te nemen. 
 
30) Entreegeld Er wordt geen entreegeld geheven. 
 
31) Roken In de hele accommodatie mag niet gerookt worden. 
 
32) Lijmen In de hele accommodatie mag niet gelijmd worden.  
 
33) Restaurant In de sporthal is een restaurant, waar iets kan worden gegeten. 

Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden. 
 
34) Bepalingen De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 

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


