
 

 

 

 

 
 

Uitnodiging tot inschrijving voor de 
17

e
 NATIONALE DAG VAN HET TALENT 2014 

 
 
1 Datum  Zondag 2 november 2014. 
 
2 Soort evenement Dit is een N-X-evenement. 
  
3 Accommodatie 
 

De sporthal van Nationaal Sportcentrum Papendal, 
Papendallaan 3, 6816 VD  Arnhem, telefoon 026 483 7911. 

 
4 Organisatie                                     NTTB-Topsport/Talentherkenning en -ontwikkeling.  
 
5 Coördinatie testonderdeel: 
   Coördinatie wedstrijddeel: 
   Contactadres:         

Titus Damsma i.s.m. Irene Faber. 
Rijko Kramer en Wiebe Anema. 
Antoinette de Jong, Bondsbureau, 079 343 8143, jong@nttb.nl.  

 
6 Bondsvertegenwoordiger Bij dit evenement is geen bondsvertegenwoordiger aanwezig. 
  
7 Aanvang 9.45 uur. De zaal is open vanaf 9.00 uur. 

Van deelnemers wordt verwacht, dat ze op tijd (om uiterlijk 9.30 uur) in sportkleding 
en speciaal shirt in de sporthal aanwezig zijn. 

 
8 Reservespelers: Bij onvoorziene vertraging kan men dit vóór 9.30 uur melden via 06 5148 3663. 

Indien een speler zonder melding te laat komt, wordt deze plaats ingenomen door 
een reservespeler. 
 

9 Einde De afsluiting is uiterlijk om 17.00 uur gepland. 
 
10 Tafels Er wordt gespeeld op maximaal 16 tafels, kleur groen. 
 
11 Ballen Er wordt gespeeld met witte NTTB-goedgekeurde Tibhar ballen. 
 
12 Klasse-indeling Alleen enkelspel, jongens en meisjes in principe apart. 
 
13 Speelwijze Er is een wedstrijdgedeelte en een testgedeelte. 

In het wedstrijdgedeelte wordt in meerkampvorm gespeeld (3 ronden van 1 game 
tot 11). De behaalde plaats van de voorgaande ronde is bepalend voor de indeling 
van de volgende ronde. 
In het testgedeelte worden in spelvorm testen gedaan die gericht zijn op ondermeer 
balgevoel, vaardigheid en snelheid. 
Per deelnemer worden de persoonlijke resultaten genoteerd. 

 
14 Deelname Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB, geboren in 2004 of later. Elke 

afdeling kan 8 meisjes en 8 jongens afvaardigen, die zich via de afdelingsvoor-
ronden plaatsen voor deze landelijke Dag van het Talent.  
N.B. Mocht het niet anders lukken binnen een afdeling, dan mag er afgeweken 
worden van het aantal jongens en meisjes met maximaal 2. Dit betekent dat 
maximaal 6 jongens en 10 meisjes of 10 jongens en 6 meisjes worden 
afgevaardigd. Het streven is een totaal aantal deelnemers van 64 meisjes en 64 
jongens. 
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15 Legitimatie Elke deelnemer aan het evenement moet bij inschrijving en deelname in het bezit 
zijn van een geldige ledenpas van de NTTB en deze op verzoek van de organisatie 
kunnen tonen. 

 
16 Arbitrage 

 
Er wordt zoveel mogelijk door de spelers zelf geteld.  
Er is een groot aantal begeleiders in de zaal. 

 
17 Deelnameformulier 
 
 

Opgeven kan via het deelnameformulier, dat samen met deze uitnodiging tot 
inschrijving per e-mail is verzonden naar de volgende afdelingsfunctionarissen: 
Hoofdtrainers afdelingen, secretarissen en penningmeesters. Hierbij tevens graag 
de vragenlijst per deelnemer retour zenden.  

 
18 Deelnemers Elke afdeling is verantwoordelijk voor de juistheid van de opgaven. 

Van de deelnemers wordt verwacht, dat ze telkens op tijd aanwezig zijn, om te 
spelen, te tellen of bij de testen. 

 
19 Inschrijfadres Antoinette de Jong, jong@nttb.nl,  

Bondsbureau NTTB, Postbus 600, 2700 MD  Zoetermeer. 
 
20 Berichtgeving: Indien mogelijk worden de lijsten met deelnemers en rugnummers vooraf gemaild 

naar de opgegeven contactpersonen. 
 
21 Medewerkers/ 
     vrijwilligers 

Het is bij de meeste van de afdelingscontactpersonen bekend, dat voor deze dag 
vele handen en voeten nodig zijn om het geheel goed te laten verlopen. Daarom 
een verzoek aan alle afdelingen om naast de bekende afdelingscontactpersonen en 
– trainers nog minimaal 4 andere personen op te geven, die met name bij de 
wedstrijden kunnen begeleiden bij het invullen van de wedstrijdformulieren. We 
denken daarbij bijvoorbeeld aan oudere jeugdleden of ouders die enigszins thuis 
zijn in de tafeltennissport.  

 
22 Sluitingsdatum Men wordt verzocht ervoor te zorgen dat de deelnameformulieren incl. vragenlijsten 

tijdig per post of per e-mail worden verzonden, zodat deze uiterlijk op 12 oktober 
2014 aanwezig zijn op het inschrijfadres. U wordt verzocht ook de volledige 
gegevens van reservespelers in te vullen. 
Graag het formulier voor de opgave van vrijwilligers met het deelnameformulier 
opsturen. 

 
23 Reserves Elke afdeling geeft bij inschrijving aan hoeveel reservespelers zij heeft.  

Deze reserves kunnen worden ingezet als één of meerdere afdelingen niet de 
gevraagde 2 x 8 spelers kunnen aanmelden. 
Inschrijvingen die niet tijdig, dus uiterlijk op 12 oktober, zijn ontvangen worden als 
reserves behandeld en worden alleen gehonoreerd als ze in het gemaakte schema 
passen (dit ter beoordeling van de wedstrijdcoördinatie) of als er spelers uitvallen.  
Toewijzing van reserveplaatsen wordt uiterlijk 25 oktober aan de afdelingen bekend 
gemaakt. Na 25 oktober worden reserves alleen nog ingezet als er afzeggingen zijn.  
 

24 Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per deelnemer. Elke afdeling garandeert een 
betaling van 16 x € 15,- is € 240,00. Dit laatste ongeacht het aantal deelnemers uit 
die afdeling. Deze kosten zullen door het Bondsbureau via rekening-courant worden 
verrekend. 

 
25 Prijzen e.d.  Alle deelnemers ontvangen bij aankomst een tasje met o.a. een T-shirt, een 

rugnummer en een bon voor een lunchpakket.  
Na afloop krijgen alle deelnemers een oorkonde. 

 
26 Punten De punten voor zowel de wedstrijden als de testen worden door de organisatie 

bijgehouden en achteraf verwerkt. In het kader van het verbeteren van 
talentherkenning binnen de tafeltennissport analyseert de NTTB in samenwerking 
met Saxion Hogeschool Enschede alle gegevens van de Landelijke Dag van het 
Talent (testonderdelen, wedstrijden en oordeel scouts). Hierbij gaat het niet om de 
resultaten per kind, maar om groepsanalyses. Alle gegevens worden uiteraard 
vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Heeft u vragen omtrent deze data 
analyse dan kunt u contact opnemen met Irene Faber (06 2003 0686 / 
irenefaber@hotmail.com).   
Na verwerking wordt per speler het behaalde puntenaantal van wedstrijden en 
testen op de website van de NTTB gepubliceerd. De uitslagen worden na afloop 
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aan de trainers van de Talentgroep en de hoofdtrainer van de afdeling gezonden.  
  
27 Sportkleding Het dragen van sportschoenen met NIET afgevende zolen is verplicht.   

LAAT GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN IN DE KLEEDKAMER ACHTER! 
De organisatie is daar niet verantwoordelijk voor! 

 
28 Speelruimte Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en de begeleiding toegelaten.  

In de speelzalen mogen geen dranken en etenswaren genuttigd worden. 
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen. 

 
29 Entreegeld 

 
Er wordt geen entreegeld geheven. 

 
30 Roken  In de gehele accommodatie mag niet gerookt worden. 
 
31 Lijmen In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden. 
 
32 Geen restaurant In de accommodatie is geen restaurant aanwezig.  

Er zijn enkele automaten voor frisdrank en snoep en tegen een vrijwillige 
vergoeding is koffie en thee verkrijgbaar. Deze vergoeding komt geheel ten bate 
van de Stichting JONIT. 
Deelnemers krijgen een lunchpakket. 

 
33 Bepalingen De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- en 

Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken. 
 
 


