
 
  



 

 

Uitnodiging 
 Friese kampioenschappen Tafeltennis 2020 

 

 

Datum: zaterdag 15 februari 2020 (jeugd en senioren). 
 

Soort toernooi:  O-A-evenement als bedoeld in het Toernooi- en 
Wedstrijdreglement van de Nederlandse Tafeltennisbond. 

 

Accommodatie:  Sporthal  de Doelstien 
    Woudweg 142 9101 VP  te Dokkum 
    Tel. 0519-220806 

 

Organisatie:  Tafeltennisvereniging Buitenpost 
 

Toernooicommissie:  Theo Hartman, Jelle Bouwer, Ralph Kampen en Rolf van Essen 
 

Toernooileider(s): Jan Emmens en Wouter Emmens 
 

Goedkeuring:  Goedkeuring is verleend door het afdelingsbestuur van de NTTB 
Noord. 

 

Bondsvertegenwoordiger:  Jelle Bouwer, Richard Thoen en Patrick Roordink 
                                              
 

Aanvang:  9:00 uur (zaal open vanaf 8:00 uur). 
 

Einde:  De finales zijn uiterlijk gepland om 17:00 uur. Einde toernooi 
omstreeks 18:00 uur. 

 

Tafels en ballen:  Er wordt gespeeld op maximaal 32 tafels met goedgekeurde 
ballen. 

 

Inschrijfadres:  Uitsluitend per e-mailadres, fktafeltennis@gmail.com 
 

 

 

 



 

 

 
 
Deelname:  Maximaal 150 spelers! 

Deelname is uitsluitend mogelijk voor leden van de NTTB  
 die lid zijn van een Friese vereniging 
 
 

Bij inschrijving dienen senioren in het bezit te zijn van een 
licentie. Senioren die nog geen licentie hebben, kunnen deze 
alsnog aanvragen in verband met deelname aan dit toernooi. 
Een aanvraag hiervoor dient door de vereniging uiterlijk één 
week voor de sluitingsdatum van inschrijving bij de 
licentiebeheerder te zijn ingediend in de vorm van: "naam" is net 
sterker dan "naam" en "naam" en net zwakker dan "naam" en 
"naam" (telkens minimaal 2 spelers noemen). 
 
    

Ledenpas:  Bij de inschrijving dient men in het bezit te zijn van een geldige 
ledenpas en licentie. 
 
De ledenpas moet men tijdens het toernooi op verzoek kunnen 
tonen. 

 
Indeling:  Als het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft kunnen 

klassen in overleg met de bondsvertegenwoordiger worden 
samengevoegd. 
 
Jeugd (geboren in 2002 of later) 
 
Enkelspelklassen en dubbelspelklassen, jongens en meisjes 
gecombineerd: 
 
- Noordelijke Divisie en hoger  
- 1e klasse 
- 2e klasse 
- 3e klasse 
- 4e klasse (TableStars) 
- 5e klasse (TableStars) 
 
In overleg met de bondsvertegenwoordiger is het mogelijk dat 
deelnemers hoger worden ingedeeld. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Senioren   (geboren in 2001 of eerder) 
 
Enkelspelklassen en dubbelspelklassen, heren en dames 
gecombineerd: 
 
- Heren A/B/C en dames A  
- Heren D en dames B  
- Heren E en dames C  
- Heren F en dames D 
- Heren G en dames E 
- Heren H en dames F 
 

 

Speelwijze:  Zowel in het enkelspel als het dubbelspel volgens NTTB 
reglement (best-of-five games tot 11 punten). De eerste ronde 
wordt gespeeld in een meerkamp. Na de eerste ronde wordt er 
gespeeld volgens een vastgesteld afvalsysteem. 
 
Plaatsing zal geschieden aan de hand van de meest actuele 
ratings zoals deze zijn opgenomen in de licentielijst van de 
NTTB. Peildatum 1 januari 2020 Let op: het kan zijn dat de 
licentie na inschrijving is/wordt gewijzigd. 

 

Arbitrage:  Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. 
 
Inschrijving:  Elke deelnemer/deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de 

juistheid van zijn/haar inschrijving. 
 
Jeugd 
 
Jeugdspelers schrijven zich in voor de klasse waarin het in de 
voorjaarscompetitie uitkomt. Indien een deelnemer geen 
competitie speelt, dient de geschatte speelsterkte te worden 
opgegeven op basis van eerdere deelname aan de competitie of 
een geschatte speelsterkte. Een aanvraag hiervoor dient door 
de vereniging uiterlijk één week voor de sluitingsdatum van 
inschrijving bij de licentiebeheerder te zijn ingediend in de vorm 
van: "naam" is net sterker dan "naam" en "naam" en net zwakker 
dan "naam" en "naam" (telkens minimaal 2 spelers noemen). 
 
Jeugdspelers met een geldige seniorenlicentie mogen òf 
deelnemen aan het jeugdkampioenschappen òf aan het 
seniorenkampioenschap, maar niet beide. 
 

 
 

 



 

 

 
Jeugdspelers die nog geen junior zijn en niet in het bezit zijn 
van een seniorenlicentie, kunnen met dispensatie deelnemen 
aan het seniorentoernooi. Dispensatie zal door het 
afdelingsbestuur moeten worden beoordeeld en bij een positief 
besluit alleen voor dit toernooi worden verleend. De jeugdspeler 
krijgt geen seniorenlicentie. Een aanvraag om dispensatie moet 
uiterlijk één week voor de sluitingsdatum van inschrijving bij het 
afdelingsbestuur (t.a.v. P. Roordinck, bestuurslid jeugdzaken, e-
mailadres jeugd@nttbnoord.nl) zijn ingediend. 
 
Bij de dubbelspelklassen is de hoogste licentie bepalend voor 
de klasse waarin men wordt ingedeeld. Deelnemers die niet 
willen dubbelen, dienen dit duidelijk kenbaar te maken bij de 
inschrijving. 
 
Senioren 
 
Ingeschreven moet worden in de licentie die op het 
inschrijfformulier staat vermeld. Die licentie komt overeen met 
de laatst bekende registratie in de licentieadministratie. 
Inschrijving in een hogere klasse zal slechts bij hoge 
uitzondering naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek 
worden toegestaan. Een aanvraag om dispensatie moet uiterlijk 
één week voor de sluitingsdatum van inschrijving bij het 
afdelingsbestuur zijn ingediend. 
Bestuur@nttbnoord.nl 
Dispensatie hiervoor kan uitsluitend worden verleend door het 
afdelingsbestuur en geldt alleen voor dit toernooi. 
 
Bij de dubbelspelklassen is de hoogste licentie bepalend voor 
de klasse waarin men speelt. Deelnemers die niet willen 
dubbelen, dienen dit duidelijk kenbaar te maken bij de 
inschrijving. 

 
Prijzen:  Zowel in het enkelspel als in het dubbelspel worden er twee prijzen 

per klasse beschikbaar gesteld. 
 
Voor de best presterende vereniging is voor jeugd en senioren 
gezamenlijk een wisselbeker beschikbaar. De puntentelling is als 
volgt: 
 
- elke 1e prijs in het enkelspel levert 4 punten op; 
- elke 2e prijs in het enkelspel levert 2 punten op; 
- elke 1e prijs in het dubbelspel levert 2 punten op per speler per 
vereniging; 
- elke 2e prijs in het dubbelspel levert 1 punt op per speler per 
vereniging. 
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Jeugd 
 
De nummer 1 in de hoogste klasse ontvangt de wisselbeker voor de 
Friese kampioen(e) 2020. Deze wisselbeker dient bij de volgende 
editie te worden ingeleverd. 
 
Senioren 
 
De nummer 1 in de hoogste licentieklasse ontvangt de wisselbeker 
voor de Friese kampioen(e) 2020. Deze wisselbekers dienen bij de 
volgende editie te worden ingeleverd. 

 

Prijsuitreiking:  De prijsuitreiking vindt onmiddellijk plaats na afloop van het 
toernooi. 
 

 

Sluitingsdatum:  Inschrijving moet plaatsvinden vóór vrijdag 17 januari 2020!!! 
 

Inschrijfgeld:   Deelnemers die deelnemen aan het enkelspel of deelnemen aan 
zowel enkelspel als dubbelspel: 
- voor jeugd € 9,95 
- voor senioren € 15.95 
 
Inschrijving verplicht tot betaling! 

 
Betaling:  Gelijktijdig met de inschrijving (vóór 17 januari 2020) op: 

 
Bankrekening NL52 RABO 0341596647 t.n.v. 
Tafeltennisvereniging Buitenpost 

 
o.v.v. inschrijfgeld FK2020 + verenigingsnaam 
 
Betaling dient in een boeking te geschieden per vereniging voor 
alle deelnemende spelers van de betreffende vereniging. 
 
Betalen in de zaal is in beginsel uitgesloten tenzij hiervoor een 
akkoord van de toernooicommissie is gegeven. Ongeacht in 
inschrijving, spelers die hebben betaald worden als eerste 
ingedeeld, waarbij geldt: vol is vol. Verschijnt de deelnemer toch 
op de toernooidag, dan is deelname mogelijk indien door 
afzeggingen ruimte in het schema is ontstaan. Uiteraard is ook 
dan het inschrijfgeld verschuldigd. 

 
 



 

 

 
 
Afzeggingen:  Indien een opgegeven deelnemer door omstandigheden 

verhinderd is, dan dient afzegging minimaal 24 uur vóór 
aanvang van het toernooi plaats te vinden bij de toernooileider. 
Bij verhindering van deelname vindt geen restitutie van het 
inschrijfgeld of van andere betalingen plaats. 

 

Wedstrijdinformatie:  Tijdens het toernooi zijn indelingen, vervolgschema’s, tijden en 
tafelnummerrs. e.d. te vinden op de aanwezige 
informatiepanelen. 

 

Sportkleding:  Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht, bij 
voorkeur clubtenue. Witte shirts of shorts zijn niet toegestaan 
en schoenen met afgevende zolen zijn niet toegestaan op de 
speelvloer. 

 

Roken:  In de gehele accommodatie geldt een rookverbod, ook 
elektrische waar. 

 

Restaurant:  In de accommodatie is een kantine aanwezig. In de speelzaal 
mogen geen dranken of etenswaren worden genuttigd. 

 

Batcontrole:  Bij dit toernooi kan controle plaatsvinden op het gebruik van 
niet toegestane lijm en/of rubbers. 

 

Bepalingen:  De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals 
omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de 
NTTB en de daaraan verbonden handboeken. 

 
AVG Voor deelname aan dit toernooi als speler, maar ook zijn/haar 

aanhang, zijn op de hoogte van en accepteren de AVG zoals die 
op de site van TTV Buitenpost staat vermeld.  
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