
De besturen van de
tafeltennisvereniging TOGB te Berkel en Rodenrijs
en
OTC Nederland nodigen u uit in te schrijven voor de

Nederlandse

Veteranen

Kampioenschappen

Tafeltennis

2003

op zondag 13 april 2002
in de Sporthal Oostmeer te Berkel en Rodenrijs



1. Organisatie
ttv TOGB te Berkel en Rodenrijs i.s.m. de OTC Nederland, onder auspiciën van de NTTB.

2. Accommodatie
Sporthal Oostmeer, Oostmeerpad, Sportpark het Hoge Land, Westersingel, Berkel en Rodenrijs.
Tel 010-5118502

3. Organisatie
Ttv. Tot Ons Genoegen Berkel (TOGB) i.s.m. OTC Nederland.

4. Toernooileider
De heer R.A.M. (Ruud) Peters, Kerseboom 6, 4104 VN Culemborg. tel 0345-516566.

5. Toernooicommissie
Leden van de ttv TOGB en de OTC Nederland. De toernooileiding is tijdens het toernooi
rechtstreeks telefonisch bereikbaar onder nummer: 06-18093680

6. Bondsvertegenwoordiger
A.H.M. (Ton) Meijer. Castor 80.2651 GX Berkel en Rodenrijs tel 010-5115008.

7. Aanvang/einde
Het toernooi vangt aan om 10.00 uur en eindigt ca 19.00 uur.

8. Tafels en ballen
Er wordt gespeeld op maximaal 35 tafels met goedgekeurde 40mm ballen. (bij grote deelname kan
gebruik worden gemaakt van de accommodatie van TOGB, die op een loopafstand van 75 m ligt)

9. Deelname
Ieder die geboren is voor 1 januari 1964 (dus ook zij die in de loop van 2003, 40 jaar worden) en
Nederlands ingezetene zijn. Leeftijd kan aan de hand van een identiteitsbewijs worden
gecontroleerd door de bondsvertegenwoordiger.

10. Indeling
Er wordt gespeeld in de volgende klassen
Dames enkel A1, A2, B, C, D en E
Heren enkel A-Open, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C, D en E
Dames dubbel DDA, DDB, DDC/D /E
Heren dubbel HDA1, HDA2, HDA3, HDB1, HDB2, HDB3, HDC/D HD/E
Evenals vorig jaar bestaat de mogelijkheid dat dames bij de heren inschrijven.
Dames die dit wensen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven.

11. Speelwijze
In het enkel- en het dubbelspel wordt zoveel mogelijk gespeeld in 4- of 5-kampen gevolgd door
direct afvalsysteem. Bij het enkelspel gaan twee spelers uit elke meerkamp door. BDit wordt ook
getracht bij het dubbelspel. De winnaar wordt bepaald volgens de meerkampregel.

12. Inschrijving
Ingeschreven kan worden in 1 enkelspel en 1 dubbelspelklasse. als volgt

Dames
Enkelspel 40 t/m 49 jr A1 landelijk en 1e en 2e klasse afdelingscompetitie

A2 3e klasse en lager + recreanten.
50 t/m 59 jr B geen onderscheid in competitieklasse.
60 t/m 64 jr C geen onderscheid in competitieklasse.
65 t/m 69 jr D geen onderscheid in competitieklasse.
70 jr en ouder E geen onderscheid in competitieklasse



Dubbelspel: 40 t/m 49 jaar DDA geen onderscheid in competitieklasse.
50 t/m 59 jaar DDB geen onderscheid in competitieklasse.
60 jr en ouder DDC/D/E geen onderscheid in competitieklasse.

Heren
Enkelspel: Vanaf 40 jr AOoud-internationals + landelijke competitiespelers.

40 t/m 49 jr A1 2e klasse of hoger afdelingscompetitie
A2 3e en 4e klasse afdelingscompetitie
A3 5e klasse en lager afdelingscompetitie + recreanten

50 t/m 59 jr B1 2e klasse of hoger afdelingscompetitie
B2 3e en 4e klasse afdelingscompetitie
B3 5e klasse en lager afdelingscompetitie + recreanten

60 t/m 64 jr C geen onderscheid in competitieklasse
65 t/m 69 jr D geen onderscheid in competitieklasse
70 jr en ouder E geen onderscheid in competitieklasse

Dubbelspel 40 t/m 49 jr HDA1 oud-internationals plus landelijke divisies en de 2e klasse
en hoger afdelingscompetitie en deelnemers in A-Open

HDA2 3e en 4e klasse afdelingscompetitie
HDA3 5e klasse en lager afdelingscompetitie recreanten

50 t/m 59 jr HDB1 2e klasse of hoger afdelingscompetitie
HDB2 3e en 4e klasse afdelingscompetitie
HDB3 5e klasse en lager afdelingscompetitie + recreanten

60 t/m 69 jr HDC/D geen onderscheid in competitieklasse.
70 jr en ouder HD/E geen onderscheid in competitieklasse

Bij het dubbelspel is de laagste leeftijdsklasse van de partners bepalend voor de klasse waarin kan
worden ingeschreven.

13. Inschrijven
Inschrijven middels bijgaande inschrijfformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij:
Ton Meijer tel. 010-5115008 e-mail: ahm.meijer@wanadoo.nl
Vult u het formulier a.u.b. volledig en zo duidelijk mogelijk in en kruis a.u.b. de juiste klasse(n) aan.

14. Inschrijfgeld en betaling
Het inschrijfgeld bedraagt: enkelspel € 6,50 en voor het dubbelspel € 3,65
Inschrijving uitsluitend via bijgaand inschrijfformulier. Telefonische inschrijvingen worden niet
geaccepteerd. Betaling dient te geschieden door bijsluiting van een volledig ingevulde giro-
overschrijving of bankopdracht voorzien van het bedrag en uw handtekening. Betaling aan:
postbankrekening 402675 tnv Penningmeester OTC Nederland te Wormer. Andere
betalingsmogelijkheden worden niet geaccepteerd. Niet rechtstreeks overmaken naar het
gironummer.
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren of formulieren zonder bovenvermelde betalingswijze
worden terzijde gelegd en niet verwerkt. Indien u wilt weten of uw inschrijving in goede orde is
ontvangen kunt u uw e-mailadres aangeven. U krijgt dan via e-mail de bevestiging. Zij die geen e-
mail hebben kunnen telefonisch contact opnemen 010-5115008

15. Inschrijfadres
A.H.M. (Ton) Meijer. Castor 80.2651 GX Berkel en Rodenrijs.
Voor eventuele nadere informatie telefonische bereikbaar onder 010-5115008.

16. Sluiting inschrijving
10 maart 2003 om 12.00 uur of zoveel eerder als het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is.
Schrijft u a.u.b. tijdig in en wacht u niet tot de laatste dag!



17. Prijzen
In elke klasse zijn 2 prijzen beschikbaar. De winnaar van de Dames-klasse A1 en van de Heren A-
Open mogen zich Nederlands Kampioen Veteranen 2003 noemen.

18. Kantine
In de kantine bij de sporthal is een groot assortiment etens- en drinkwaren aanwezig.

19. Deelnemers
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving. terwijl inschrijven
tevens inhoudt, dat men akkoord gaat met het eventueel samenvoegen c.q vervallen van klassen
conform de daarvoor geldende regels.

20. Deelnemerskaart
De deelnemerskaart wordt uiterlijk 5 april 2003 verzonden

21. Sportkleding
Het dragen van sportkleding die voldoet aan de door de NTTB gestelde eisen is verplicht.

22. Slotbepaling
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het Toernooi- en
Westrijdreglement van de NTTB.

De besturen van de ttv TOGB en OTC Nederland hopen u op 13 april 2003 te mogen begroeten.

Hans van Rutten    Ton Meijer,
voorzitter ttv TOGB       voorzitter OTC Nederland

N B

Tijdens het toernooi is een stand aanwezig met tafeltennismateriaal


