
 

 

 TEC  
  Top Evenementen Commissie 

 
 

Uitnodiging tot inschrijving voor de 
 

NTTB-BEKER  2008/2009 
 

  1.  Data 1
e
 ronde 

2
e
 ronde 

3
e
 ronde 

Finaleronde 

zaterdag 6 september en zondag 7 september 2008. 
zondag 30 november 2008. 
zondag 5 april 2009. 
zaterdag 13 juni 2009. 

 
  2. Soort evenement Dit is een N-I-Evenement, dat wordt georganiseerd op initiatief van de 

NTTB en dat gespeeld wordt volgens internationale regels. 
 
  3.  Accommodatie Verschillende verenigingszalen in het land. Dit nader te bepalen door 

de organisatie. Via het inschrijfformulier kunnen verenigingen hun 
speelzaal aanbieden. 

 
  4.  Organisatie Top Evenementen Commissie (TEC). 
 
  5.  Toernooicommissie  Alfred de Jong, Igor Heller en Wim Kivits.  
 
  6.  Toernooileider en 

inschrijfadres 
Wim Kivits, Ph. Van Nassaustraat 33, 4254 DE  Sleeuwijk, 
telefoon 0183-301056, mobiel 06-54738229, 
e-mail: wkivits@zonnet.nl. 

  
  7.  Bondsvertegen- 

woordiger 
Wiel Schers, Ninnesweg 174, 5981 PD  Panningen,  
telefoon 077-3072721, e-mail: wielschers@wanadoo.nl. 

 
  8.  Hoofdscheidsrechter Angelo Eikmans, Balsemkruid 103, 3068 DB  Rotterdam, 

Telefoon 010-4204407, e-mail: angelo.eikmans@planet.nl. 
 
  9.  Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB. 
 
10.  Aanvang Van de 1

e
, 2

e 
en 3

e
 ronde wordt de aanvangstijd tegelijk met de 

speelzaal en de indeling bekend gemaakt.  
De finaleronde begint om 11.00 uur. 

 
11.  Einde Het toernooi eindigt in alle ronden omstreeks 18.00 uur. 
 
12.  Tafels Er wordt gespeeld op verenigingstafels (NTTB goedgekeurd). 
 
13.  Vloer Er wordt gespeeld op de vloer in de accommodatie.  
 
14.  Ballen Er wordt gespeeld met Butterfly*** ballen, kleur wit. 
 
15.  Klassen Er is één dames- en één herenklasse. 
 



 

 
16.  Deelname Deelname is mogelijk voor teams, gevormd door spelers van één en 

dezelfde vereniging, die in de najaarscompetitie 2008 
competitiegerechtigd zijn voor die vereniging in dat team uit te komen 
in de Ere-, 1

e
, 2

e
 of 3

e
 divisie.  

Dit conform artikel 23 van het Competitiereglement. 
 
Per vereniging kan in principe met 1 damesteam en/of 1 herenteam 

worden ingeschreven. Verenigingen die een eredivisieteam 
inschrijven en ook uitkomen in de 1

ste
 of 2

de
 divisie kunnen naast 

het eerste team ook hun tweede team inschrijven. 
Per team kunnen 7 spelers of speelsters worden opgegeven. 
Per wedstrijd wordt een team gevormd door 3 van de 7 opgegeven 
spelers of 3 van de 7 opgegeven speelsters. 

 
17.  Vrijstelling Verenigingsteams die in het najaar van 2008 uitkomen in de 

Eredivisie worden vrijgesteld van deelname aan de 1
e
 en de 2

e
 ronde. 

Verenigingsteams die in het najaar van 2008 uitkomen in de 1
e
 of 2

e
 

divisie worden vrijgesteld van deelname aan de 1
e
 ronde. 

 
18.  Plaatsing/loting 

 
Na sluiting van de inschrijving wordt onder verantwoordelijkheid van 
de bondsvertegenwoordiger een plaatsingslijst van alle ingeschreven 
teams opgesteld. Om de plaatsingslijst vast te stellen worden van de 
laatst geldende ranglijst de punten van de drie hoogst geplaatste 
spelers/speelsters per team bij elkaar opgeteld. 

 
19.  Speelwijze Volgens NTTB-reglement. 

 
In de 1

e
 ronde wordt gespeeld in meerkampen, drie- of vierkampen. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden volgens de 
plaatsingslijst de hoogste teams geplaatst.  
De overige teams worden ingeloot. 
Voor aanvang van de wedstrijden wordt bekend gemaakt hoeveel 
teams naar de volgende ronde gaan.  
Ook dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  
 
In de 2

e
 ronde wordt gespeeld in acht drie- of vierkampen. 

Van de teams die de 2
e
 ronde spelen worden volgens de 

plaatsingslijst de acht hoogste teams geplaatst.  
De overige teams worden ingeloot. 
De nummers 1 van de 2

e
 ronde gaan naar de 3

e
 ronde. 

 
In de 3

e
 ronde wordt gespeeld in vier vierkampen.  

Van de teams die de 3
e
 ronde spelen worden volgens de 

plaatsingslijst de vier hoogste teams geplaatst.  
De overige teams worden ingeloot. 
De nummers 1 gaan naar de finaleronde. 
 
De Finaleronde wordt gespeeld als afvalsysteem. 
Van de teams die de finaleronde spelen worden volgens de 
plaatsingslijst de twee hoogste teams geplaatst. 
De overige teams worden ingeloot.  
 
Alle wedstrijden worden gespeeld in “best of five”. 
 
Een wedstrijd bestaat uit vijf enkelspelen: 
A-Y; B-X; C-Z; B-Y; A-X,  
 
De meerkampen worden helemaal uitgespeeld. 
De spelersvolgorde in een team is vrij. 

 



 

 
20.  Arbitrage In de 1

e
, 2

e
 en 3

e
 ronde worden de wedstrijden door de spelers zelf 

geleid. Het meerkampformulier geeft aan uit welk team een speler bij 
een bepaalde wedstrijd scheidsrechter is. 
In de finaleronde staan alle wedstrijden onder leiding van 
bondsscheidsrechters. 

 
21.  Dopingcontrole Tijdens het toernooi bestaat de mogelijkheid dat een speler wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan een dopingcontrole.  
Het Dopingcontrolereglement van de NTTB, de procedure van de 
dopingcontrole en de lijst met verboden middelen zijn op het 
Bondsbureau van de NTTB opvraagbaar. 
Als een speler (m/v) positief wordt bevonden zal aangifte worden 
gedaan bij de Tuchtcommissie. 

 
22.  Legitimatie Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in 

het bezit van een geldige Nationale Sportpas-NTTB, die op verzoek 
van de organisatie getoond wordt, samen met het eigen 
legitimatiebewijs.  

 
23. Inschrijfgeld Het inschrijfgeld per team bedraagt € 50,00, dat wordt geretourneerd 

als het team daadwerkelijk meespeelt. Voor het inschrijfgeld ontvangt 
de vereniging een nota van de NTTB. 

 
24. Sluitingsdatum De inschrijving sluit op 29 augustus 2008. 
 
25. Prijzen Zowel bij de dames als bij de heren wordt gespeeld om de titel 

“Winnaar NTTB-BEKER 2008/2009”. Daarvoor zijn wisselbekers 
beschikbaar.  

 
26. Prijsuitreiking De prijsuitreiking is direct na afloop van de laatste finale. 
 
27. Berichtgeving De opgegeven contactpersoon van de vereniging krijgt bericht over 

de aanvangstijden van de wedstrijden en van de adressen van de 
speellocaties. 

 
28. Kleding, schoenen  

en bat 
Tijdens de wedstrijden wordt door de spelers goedgekeurde 
sportkleding gedragen. 
Er wordt gespeeld in de kleding van de vereniging waarvoor men 
ingeschreven heeft. 
Op de speelvloer wordt sportschoeisel gedragen. Geen zwarte zolen. 
Er wordt gespeeld met een bat, dat voldoet aan de door de NTTB 
gestelde eisen. 

 
29. Speelruimte Op de speelvloer worden alleen spelers of speelsters toegelaten die 

op dat moment moeten spelen. Iedere speler of speelster mag daar 
worden begeleid door 1 coach. 
Toeschouwers nemen plaats op de plek die daarvoor wordt 
aangegeven. 
In de speelzaal mogen geen dranken of etenswaren genuttigd 
worden.  

 
30 Roken en lijmen In alle speelaccommodaties mag niet gerookt of gelijmd worden. 
 
31. Entreegelden Er wordt geen entreegeld geheven. 
 
32.  Restaurant In alle accommodaties is een kantine waar iets kan worden gegeten 

of gedronken. 
 
33. Bepalingen De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in 

het Reglement Toernooien en Wedstrijden van de NTTB en de 
daaraan verbonden Handboeken. 

 


