
 
 

 

 

 

Afdeling West 

Nationale 

Jeugdmeerkampen 
(de afdelingsronden) 

 

 

Zondagen 18 september en 9 oktober 2016 

 
Speeldata Zondag 18 september 2016 (1e afdelingsronde) 

Zondag 9 oktober 2016 (afdelingsfinale) 

Zondag 4 december 2016  (1e landelijke ronde in Almere) 

Zondag 12 februari 2017  (halve finales) 

Weekend 27 en 28 mei 2017 (finaleweekend) 

Accommodaties  Drie of vier verenigingszalen in de afdeling West (provincie Zuid-Holland). 

Toernooileider/ 

inschrijfadres 
Ewoud van Velzen, e-mail: njm@nttb-west.nl, telefoon: 06-10805411 

Wedstrijdleider Wilko Huiden, e-mail: njm@nttb-west.nl, telefoon: 079-3310690/06-80150915 

Sluitingsdatum De inschrijving sluit zaterdag 5 september 2016 

Inschrijffor-

mulier/website 

Het inschrijfformulier is gezonden aan uw vereniging (Toernooicoördinator 

Jeugd). Inschrijven per vereniging dient via dit inschrijfformulier te geschieden 

of individueel online inschrijven via nttb.toernooi.nl. Online individueel 

inschrijven kan alleen door de deelnemer zelf gedaan worden.  

Inschrijfgeld en 

betaling 

€ 8,00 voor het hele toernooi (inclusief eventuele landelijke ronden).  

Tegelijk met het insturen van het inschrijfformulier moet u het inschrijfgeld 

overmaken naar girorekening NL42 INGB 0004 2223 53 t.n.v. NTTB afd West 

toernooi-rek,  o.v.v. NJM 2016, verenigingsnaam en aantal deelnemers.  

Bij online inschrijving dient direct betaald te worden met Ideal. 

Organisatie De organisatie is in handen van de werkgroep NJM van de Toernooiencommissie 

(COT) van NTTB afdeling West. Het bestuur van de NTTB afdeling West heeft 

het toernooi goedgekeurd. Er wordt gespeeld op maximaal 50 tafels in 3 of 4 

verenigingszalen met door de NTTB goedgekeurde 40 mm non-celluloid ballen. 

Bondsvertegen-

woordiger 
Jan van der Mespel, 015-2143698, jvdmespel@ziggo.nl 

Aanvang/einde De aanvang is 10.00 uur, de zaal is om 9.00 uur open. Meld je uiterlijk 9.45 uur 

want als je te laat bent kan jouw plaats door een reserve worden ingenomen of 

kunnen er spelers naar andere poules worden geschoven.  

Het verwachte einde van de wedstrijden ligt tussen 15.00 en 16.00 uur 

Deelname Het evenement staat open voor alle jeugdleden (geboren in 1999 of later) van 

de verenigingen in de NTTB afdeling West (ook voor jeugdleden die een 

seniorenlicentie hebben en/of uitkomen in de seniorencompetitie).  

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving.  
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Inschrijving Eén klasse enkelspel, meisjes en jongens gescheiden. Licentieklassen: 

 welpen geboren in 2006 of later 

 pupillen geboren in 2004 of 2005 

 kadetten geboren in 2002 of 2003 

 junioren geboren in 1999, 2000 of 2001 

Alle spelers/sters met een A-licentie worden direct geplaatst voor de landelijke 

ronde, wel dient u ook hen in te schrijven voor de sluitingsdatum. 

Indeling 

licentieklassen 

Jeugd: Jongens en meisjes in enkelspelklassen 

 meisjes welpen    (ook voor beginners interessant!) 

 meisjes pupillen 

 meisjes kadetten 

 meisjes junioren 

 jongens welpen    (beginners spelen eerst op 18 september) 

 jongens pupillen  (B-licentiehouders spelen alleen op 9 oktober) 

 jongens kadetten (B-licentiehouders spelen alleen op 9 oktober) 

 jongens junioren  (B-licentiehouders spelen alleen op 9 oktober) 

 

Alle meisjes spelen op 9 oktober de finale bij Alexandria ‘66 in Rotterdam en er 

zijn daar extra activiteiten. 

De jongens junioren, kadetten en pupillen zonder licentie alsmede welpen die 

nog geen competitie hebben gespeeld spelen een voorronde op zondag 18 

september. De jongens welpen spelen alleen 's middags in kleinere poules.  

Berichtgeving De berichtgeving over de aanvangstijden en speellocaties wordt gezonden aan 

het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is vermeld.  

Online inschrijvers worden (ook) via nttb.toernooi.nl of e-mail geïnformeerd.  

Op het wandschema in de zaal kan elke deelnemer zien op welke tafel hij/zij 

moet spelen. Op de internetsite van afdeling West en nttb.toernooi.nl worden 

de speeldagen en locatie per klasse vermeld. 

Afmeldingen Bij verhindering dient minimaal 1 dag voor de speeldag worden afgemeld bij 

het inschrijfadres. Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 8,00 

Speelwijze Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in ‘best of five’ (om 3 

gewonnen games) gespeeld, in games tot 11 punten, met minimaal 2 punten 

verschil. Er worden alleen meerkampen gespeeld. De nummers 1 en 2 (soms 

meer spelers) uit de meerkampen spelen verder op de volgende speeldag.  

Legitimatie Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig lidmaatschapsbewijs van 

de NTTB (ledenpas of Nationale sportpas NTTB) en dat op verzoek van de 

organisatie tonen. 

Gelijk eindigen Bij gelijk eindigen in een meerkamp van twee of meer deelnemers wordt de 

uiteindelijke rangschikking bepaald conform de meerkampregel. 

Prijzen Er worden geen prijzen uitgereikt, alleen (reserve) plaatsen vergeven voor de 

volgende ronde.  

Sportkleding De sportkleding moet voldoen aan de NTTB-reglementen. 

Batje Het tafeltennisbat moet voldoen aan de NTTB-reglementen. 

Bepalingen De toernooileiding behoudt zich alle rechten voor uit de NTTB-reglementen en 

beslist zelfstandig in gevallen waarin de reglementen niet voorzien. 

Bijlagen Inschrijfformulier Nationale Jeugdmeerkampen 

  

 


