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TAFELTENNISTOERNOOI THE BACK HANDS 2005 
                        
  1. Het jaarlijks terugkerende tafeltennistoernooi van The Back Hands wordt voor de 
 37e keer georganiseerd door onze vereniging. 
 
  2. Het jeugdtoernooi is op zaterdag 8 Januari 2005 en de senioren spelen op zondag 
 9 Januari 2005. 
 
  3. De speelzaal is sporthal ‘ De Vijfsprong ‘, Kozijnenhoek 21 te Rucphen.            
 Tel.nr. 0165-346281. Er zal gespeeld worden in een kleine en grote zaal. 
 
  4. De organisatie is in handen van TTV The Back Hands uit St.Willebrord. 
 
  5. De toernooicommissie bestaat uit: G. Heeren, P. Raaymakers en A. Schijven. 
 
  6. Toernooileider is dhr. A. Schijven, Rozenkransstraat 4, 4711 CX, St.Willebrord. 
 Tel. 0165-386372 of onder kantoor uren 0165-382555.                      
 Faxnummer: 0165-388111   Emailadres: a.schijven@12move.nl  
 
  7. Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur van het NTTB.  
 
  8. Er wordt gespeeld op maximaal 30 tafels. 
 
  9. Er zal worden gespeeld met door de NTTB goedgekeurde 40 mm ballen. 
 
10. De deelname staat open voor alle NTTB-leden. 
 
11. Indien men lid is van meerdere verenigingen dient zowel de vereniging waarvoor 
 men inschrijft als de vereniging waar men competitie speelt op het 
 inschrijfformulier te worden vermeld. 
 
12. Aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaalt de organisatie in overleg met de 
 bondsvertegenwoordiger welke klassen worden samengevoegd.  
 
13. Voor de inschrijving geldt de licentie zoals is aangegeven op de in uw bezit zijnde 

licentiepas. Inschrijving in een hogere of lagere licentieklasse is verboden en 
strafbaar. 
 

14. Jeugdtoernooi: op Zaterdag 8 Januari 2005 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bondsgedelegeerde: René Lauwerijssen, Fluwijnberg 40, 4708 CA  Roosendaal 
      Tel. 0165-547502 

 Aanvang van het toernooi is 9.00 uur. 
De laatste wedstrijden starten om ongeveer 18.00 uur. Onder geen enkele 
voorwaarde mogen jeugdspe (e) l (st) ers die met dispensatie in de seniorencompetitie 
spelen, zowel geldend voor de landelijke als voor de afdelingscompetitie, inschrijven. 
Ditzelfde geldt voor jeugdspe (e) l (st) ers die in het bezit zijn van een seniorenlicentie.  
Voor inschrijving geldt de licentie A of B zoals deze is aangegeven in het bulletin 
ranglijst en toernooilicenties van de landelijke commissie toernooien en wedstrijden. 
Voor het uitgeven van C en D licenties is de afdeling commissie toernooien en 
wedstrijden verantwoordelijk.  
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Indeling leeftijdscategorie: 
Junioren      A, B, C en D ---------->  geboren 01/01/1987 t/m 31/12/1989 

 Kadetten     A, B, C en D  ---------->  geboren 01/01/1990 t/m 31/12/1991 
 Pupillen       A, B, C en D ---------->  geboren 01/01/1992 t/m 31/12/1993 
 Welpen       A         en D  ---------->  geboren na 31/12/1993 
 
 Als eerste enkelspelklasse moet worden ingeschreven in de eigen leeftijdscategorie 

met vermelding van de juiste licentie.  
 
BIJ VOLDOENDE INSCHRIJVING ZULLEN DE MEISJEKLASSEN NIET WORDEN 
SAMENGEVOEGD MET DE JONGENSKLASSEN. ZONODIG WORDEN ER 
MEERKAMPEN GEMAAKT. DIT OP VERZOEK VAN EEN AANTAL VERENIGINGEN. 
ALLEEN ALS HET MOEILIJK ANDERS KAN, ZULLEN ZE WORDEN 
SAMENGEVOEGD MET EEN EVENSTERKE JONGENSKLASSE. 

 ZIE ONDERSTAAND OVERZICHT. 
 
 Meisjes junioren A en B   bij de jongens junioren C   
 Meisjes junioren C    bij de jongens junioren D   
 Meisjes kadetten A en B   bij de jongens kadetten C 
 Meisjes junioren D en kadetten C bij de jongens kadetten D 
 Meisjes pupillen A en B   bij de jongens pupillen C 
 Meisjes kadetten D en pupillen C bij de jongens pupillen D 
 Meisjes welpen A    bij de jongens welpen A 
 Meisjes pupillen D en welpen D  bij de jongens welpen D 
 
 Als tweede enkelspelklasse moet als volgt worden ingeschreven: 
 Jeugdklasse 1:  
  Jongens junioren  A en B en kadetten  A                                                 
 Jeugdklasse 2:  
  Jongens junioren C en kadetten B en pupillen A 
  Meisjes junioren A en B en kadetten A 

Jeugdklasse 3:  
  Jongens junioren D en kadetten C en pupillen B 
  Meisjes junioren C en kadetten B en pupillen A 
 Jeugdklasse 4:  
  Jongens kadetten D en pupillen C en welpen A 
  Meisjes junioren D en kadetten C en pupillen B en welpen A 
 Jeugdklasse 5:  
                 Jongens pupillen D en welpen D 
  Meisjes kadetten D en pupillen C en D en welpen D 
 
 Dubbelspelklassen: 

Dubbelspelklasse 1: jongens junioren 
 Dubbelspelklasse 2: jongens kadetten + meisjes junioren 
 Dubbelspelklasse 3: jongens pupillen + meisjes kadetten 
 Dubbelspelklasse 4: jongens welpen + meisje pupillen + meisjes welpen 
 BIJ DE TWEEDE ENKELSPELKLASSEN EN BIJ DE DUBBELSPELKLASSEN 

WORDEN DE JONGENS EN DE MEISJES WEL SAMENGEVOEGD. DEELNAME 
AAN HET DUBBELSPEL IS ALLEEN MOGELIJK INDIEN MEN ZICH OOK IN EEN 
ENKELSPELKLASSE HEEFT INGESCHREVEN.  
MEN MAG ALLEEN IN DE EIGEN DUBBELSPELKLASSE AAN HET DUBBELSPEL 
DEELNEMEN. HET IS TOEGESTAAN ALS GEMENGD DUBBEL IN TE SCHRIJVEN. 
HOUDT U DAN WEL REKENING MET DE BOVENGENOEMDE 
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SAMENVOEGINGEN. VERKEERDE COMBINATIES VAN DUBBEL WORDEN DOOR 
DE ORGANISTIE UIT ELKAAR GEHAALD EN OPNIEUW GEKOPPELD. DE 
VERENIGINGEN WORDEN HIERVOOR NIET BENADERD. 

 
15. Seniorentoernooi op zondag 9 Januari 2005 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bondsgedelegeerde: Dhr. J. Maas, Burgerhoutsestraat 20, 4701 EM  Roosendaal              
      Tel. 0165-541590 
Aanvang van het toernooi is 9.00 uur. 
De laatste wedstrijden starten om uiterlijk 20.00 uur. 
Jeugdspe (e) l (st) ers die met dispensatie in de seniorencompetitie spelen, zowel 
geldend voor de landelijke als de afdelingscompetitie, moeten in de voor hen geldende 
seniorenklasse inschrijven. Ditzelfde geldt voor jeugdspe (e) l (st) ers die in het bezit 
zijn van een seniorenlicentie. 

 
 Als eerste enkelspel moet worden ingeschreven in de klasse welk op de licentiepas 

staat vermeld. 
Als tweede enkelspel moet als volgt worden ingeschreven: 

 DAMES 
 Met een A, B of C -licentie in de Dames S1 

  Met een D, E of F -licentie in de Dames S2 
 HEREN 
  Met een A, B of C -licentie in de Heren S1 
  Met een D, E of F -licentie in de Heren S2 
  Met een G of H -licentie in de Heren S3 
 
 NA INSCHRIJVING WORDEN DE DAMESKLASSEN ALS VOLGT 

SAMENGEVOEGD MET DE HERENKLASSEN, ZOWEL BIJ HET ENKEL- ALS BIJ 
HET DUBBELSPEL. 

 
 Dames A  bij Heren D              Dames S1 bij Heren S2 
     Dames B  bij Heren E                Dames S2 bij Heren S3 
 Dames C  bij Heren F                      
 Dames D  bij Heren G 
 Dames E en F bij Heren H    
 
 HET IS TOEGESTAAN ALS GEMEND DUBBEL IN TE SCHRIJVEN. HOUDT U DAN 

WEL REKENING MET DE HIERVOOR GENOEMDE SAMENVOEGINGEN. 
 
 Dubbelspelklassen: 
  Damesdubbelspelklasse  A – B – C – D – E – F  
  Herendubbelspelklasse   A – B – C – D – E – F – G – H  
 Inschrijving voor de dubbelspelklasse is alleen mogelijk indien men zich ook in een 

enkelspelklasse heeft ingeschreven. Bij inschrijvingen met verschillende licenties geldt 
de hoogste licentie. 

 Wij accepteren bij het dubbelspel maar één klasse verschil in licentie. 
Verkeerde combinaties van dubbel worden door de organisatie uit elkaar 
gehaald en opnieuw gekoppeld. De verenigingen worden hiervoor niet 
benaderd. 

 
16. Speelwijze volgens NTTB reglement. 

Plaatsing zal geschieden aan de hand van de laatst gepubliceerde ranglijst. 
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          Enkelspel    : 1ste ronde poulesysteem en daarna afvalsysteem. 
Dubbelspel    : direct afvalsysteem. 

          Voor alle wedstrijden geldt: “best of five” en games tot 11. 
 

De zgn “meerkampregel” luidt met ingang van 1 Juli 1997 als volgt: 
 
 Winnaar bij gelijk eindigen 
 Bij gelijk eindigen in setpunten van twee of meer deelnemers wordt de rangschikking 

als volgt vastgesteld: 
 1. Door het resultaat behaald in de onderlinge set (s); 
 2. Indien volgens 1 geen beslissing wordt verkregen, door het quotiënt van  

 gewonnen en verloren games van de onderlinge set (s); 
 3. Indien volgens 1 en 2 geen beslissing wordt verkregen, door het quotiënt  

 van gewonnen en verloren punten van de onderlinge set (s); 
 4. Mocht de rangschikking nog niet kunnen worden vastgesteld, dan zal het  

 onder 2 en 3 vermelde worden toegepast op de resultaten van alle sets; 
 5. Is dan nog geen beslissing verkregen, beslist het lot. 
 
 Indien eenmaal de plaats van de deelnemer kan worden vastgesteld, worden diens 

resultaten in het vervolg niet meer meegenomen. Voor de overige gelijkgeëindigden 
wordt de hiervoor genoemde procedure herhaald op basis van hun onderlinge 
resultaten. 
 

17. Bondskaart en licentiepas: 
 BONDSKAART: Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige bondskaart, 

 dat is een STAMKAART met foto en een JAARKAART 2004-2005. 
          LICENTIES : Voor senioren dient de licentie vermeld te staan op de geldige  

   jaarkaart en in overeenstemming te zijn met de registratielijst  
   van de NTTB. 
   Jeugdleden met een A- of B- licentie dienen als zodanig voor  
   te komen op de registratielijsten zoals vermeld in de    
  ranglijstenbulletins en jeugdleden met een C- licentie dienen als   
 zodanig voor te komen op de afdelingslijst.   

 
18. Inschrijfadres: 
          Arjan Schijven, Rozenkransstraat 4, 4711 CX, St.Willebrord. 
          Tel.nr: 0165-386372 of onder kantooruren: 0165-382555 
          Fax.nr: 0165-388111 of  a.schijven@12move.nl 
 
 
 
19. Inschrijfgeld: 
      Enkelspel per klasse Dubbelspel 
 Jeugd      €   2,25  €  2,00 
 Senioren     €   2,75  €  2,50 
 
 Dit is per ingeschreven klasse per persoon. Inschrijving verplicht tot betaling. 
 
 DUS: INDIEN EEN JEUGDSPELER ZICH INSCHRIJFT VOOR HET ENKELSPEL, 

DE EXTRA KLASSE EN HET DUBBELSPEL, DAN WORDT HET TOTAAL 
BEDRAG:      €  2,25  +  €  2,25  +  €  2,00  =  €  6,50 

 
20. Inschrijfformulieren 
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 Deze worden op aanvraag toegezonden. 
 
21. Betaling 
 De betaling moet op de dag van het toernooi zijn voldaan via de Rabobank                             

rekeningnummer 14.86.13.284 t.n.v The Back Hands onder vermelding van  
 Toernooi The Back Hands 2005. 
 
22. Sluitingsdatum 
 De sluitingsdatum is op 15 November 2004 of zodra het toernooi is volgeboekt. 
 
23. Prijzen 
 Twee per klasse, dit voor het enkel- en dubbelspel. De prijsuitreiking geschiedt na 

iedere finalepartij. Er is een verenigingsprijs voor de jeugd en senioren. De 
puntentelling is als volgt: verliezers halve finale 1 punt, verliezer finale 2 punten en de 
winnaar van de finale krijgt 3 punten. 

    ** Ook is er een zeer speciale wisselbokaal te winnen. De beste vereniging over beide 
 speeldagen mag deze beker in ontvangst nemen. De vereniging die deze prijs 
3x wint, mag de beker houden! De bokaal is genoemd naar onze in 1999 overleden 
secretaris en penningmeester Toon de Rijk. 

 
24. Deelne (e) m (st) ers 
 Elke deelne (e) m (st) er is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar 

inschrijving terwijl zijn/haar inschrijving tevens inhoudt dat hij/zij akkoord gaat met 
eventuele samenvoegingen of het vervallen van klasse volgens de daarvoor bestemde 
regels. 

 
25. Deelne (e) m (st) erskaart 
 Deze wordt een week voor de aanvang van het toernooi naar uw secretaris 

opgestuurd. 
 
26. Speelruimte 
 Op de speelvloer worden alleen toegelaten deelne (e) m (st) ers en hun       begeleid 

(st) ers. Toeschouwers dienen op de tribune plaats te nemen. 
 
27. Clubkleding 
 Het dragen van clubkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn verboden. 
 
 
28. Entreegeld 
 De entree is voor iedereen gratis. 
 
29. Restaurant 
 In het restaurant kan men de benodigde drankjes, broodjes en snacks nuttigen. 
 In de speelzaal mag men geen consumptie of versnapering nuttigen. 
 
30. Bepalingen 
 De toernooicommissie behoudt alle rechten zoals omschreven in het toernooi en 

wedstrijdreglement van de NTTB.   
 
 


