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Uitnodiging tot inschrijving voor de 

 
 

MASTERS 
en 

JEUGDMASTERS 
2022 

 

 

  
  1.  Data Jeugdmasters:    Zaterdag 27 augustus  

Kwalificatie:         Zaterdag 27 augustus 
Finaleronde:        Zondag 28 augustus 

  

 
  2.  
 
  3. 

 
Evenement 
 
Accommodatie 

 
Dit is een N-I-evenement, dat gespeeld wordt op initiatief van de NTTB 
 
Sportcomplex Het Binnenveld 
Marijkeweg 23 
6709 PE Wageningen 

  

  
  4.  Organisatie TTV SHOT Wageningen ism NTTB Wedstrijdsport  
  
  5.  Toernooileider Joke Wijker, ta.wijker@quicknet.nl   
   
  6 
 
 
  7  

Hoofdscheids- 
rechter 
 
Jury 

Pieter vd Hammen, pvanderhammen@hotmail.com  
 
 
Conform artikel 10 Toernooi- en Wedstrijdreglement is voor dit evenement een 
Jury benoemd, bestaande uit de hoofdscheidsrechter, een nog aan te wijzen 
vertegenwoordiger van de mede - organiserende vereniging SHOT Wageningen 
en een nog aan te wijzen lid van het Hoofdbestuur. 

 

   
  8.  Goedkeuring Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB  
  
  9.  Aanvang Zaterdag en zondag 10.00 uur  
  
10.  Einde Zaterdag 27 augustus omstreeks 20.30 uur 

Zondag 28 augustus omstreeks 18.00 uur 
 

  
11.  Tafels Er wordt op door de NTTB goedgekeurde TIBHAR Smash 28 tafels gespeeld, 

kleur blauw 
 

  
12.  Vloer Tijdens alle ronden wordt op een Taraflex rode sportvloer gespeeld  
  
13.  Ballen Er wordt gespeeld met witte TIBHAR*** 40+ ABS ballen 
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14.  Klassen Jeugdmasters: Er is één meisjes- en één jongensklasse 
Masters: Er is één dames- en één herenklasse 

 

  
15.  Deelname Aan de Masters kunnen zowel bij de dames als bij de heren 

deelnemen:  
1. NTTB-leden met een senioren A-licentie;  
2. Alle spelers met een senioren B-licentie, die in de Eredivisie 

najaar 2022 uitkomen; 
3. Spelers die in de Eredivisie spelen en niet de Nederlandse 

nationaliteit hebben, kunnen aan deze Masters deelnemen als zij 
op de teamlijst voor de najaarscompetitie 2022 staan; 

 
Verder kunnen nog inschrijven, zowel bij de dames als bij de heren: 
1. De senioren-B-spelers, die als hoogst genoteerden op de ELO-

ranglijst staan; 
2. Één speler, aan te wijzen door het Hoofd Topsport 
 
Voor de Jeugdmasters worden zowel bij de jongens als bij de meisjes 
uitgenodigd: 
1. De 5 spelers met de hoogste puntentotalen (ongeacht de 

leeftijdsgroep) op de ELO-ranglijsten per 1 juli 2022. Gefilterd 
worden de spelers/speelsters die rechtstreeks voor de Masters zijn 
geplaatst 

2. Eén speler aan te wijzen door het Hoofd Topsport 
3. Indien de onder 2 genoemde plaats niet wordt ingevuld wordt de 

nummer 6 van de ELO-ranglijst per 1 juli 2022 uitgenodigd 
 
De nummer 1 bij zowel de meisjes als jongens plaatst zich voor de 
eerste ronde van de Masters. 
 
Jeugdspelers die zich alsnog obv hun ranking na de sluitingsdatum 
rechtstreeks plaatsen voor de Masters worden uit de Jeugdmasters 
gehaald. De volgende speler/speelster op de lijst van de 
Jeugdmasters wordt op dat moment uitgenodigd. 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 

Inschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licentie 

Alle speelgerechtigde deelnemers krijgen de uitnodiging tot 
inschrijving naar het in NAS aangegeven mailadres toegezonden.  
 
Inschrijving kan door het meegezonden inschrijfformulier 
digitaal te sturen naar stolwijk@tafeltennis.nl  
 
Aan de Masters kunnen maximaal 28 spelers per klasse deelnemen. 
Wanneer het maximum aantal deelnemers wordt overschreden zal 
aan de hand van de plaatsingslijst worden bepaald welke deelnemers 
worden uitgesloten. 
Aan de Jeugdmasters kunnen maximaal 6 spelers per klasse 
deelnemen. 
 
De licentie van de deelnemer/ster behoort in overeenstemming te zijn 
met de registratielijst van de landelijke licentieadministratie 

 

 
18. 

 
Plaatsing 

 
Voor de Masters wordt na de sluiting van de inschrijving onder 
verantwoordelijkheid van de bondsvertegenwoordiger een 
plaatsingslijst opgesteld, op basis van de ELO-ranglijst per 1 
juli 2022.  
De nummers 1 t/m 4 van deze plaatsingslijst komen 
rechtstreeks in de laatste 16. 
 
Voor de Jeugdmasters wordt na de sluiting van de inschrijving 
onder verantwoordelijkheid van de bondsvertegenwoordiger 
een plaatsingslijst opgesteld op basis van de ELO-ranglijst per 
1 juli 2022. 

 

19.  Speelwijze Volgens NTTB-reglement.  
In de Jeugdmasters worden meerkampen van 6 deelnemers 
gespeeld. De nummer 1 gaat door naar de kwalificatieronde 
van de Masters 
 
In de kwalificatieronde van de Masters worden zes 4-kampen  
gespeeld.                                                                                     
De nummers 1 en 2 gaan door naar de 1/8 finale op zondag. 
In de finaleronde wordt volgens afvalsysteem gespeeld. 
De vier geplaatste spelers worden ingeloot. De spelers uit de 
kwalificatieronde worden hierna ingeloot. 
 
De Jeugdmasters worden gespeeld in “best of five” 
De kwalificatieronde wordt gespeeld in "best of five" 
Vanaf de 1/8 finale wordt gespeeld in “best of seven” 
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20. Arbitrage Bij de Jeugdmasters en de kwalificatieronde op zaterdag tellen 
de deelnemers zelf of worden er vrijwilligers ingezet. Alle 
wedstrijden op zondag staan onder leiding van 
bondsscheidsrechters (indien genoeg bondsscheidsrechters 
beschikbaar zijn) 

 

  
21.  Dopingcontrole Tijdens het toernooi bestaat de mogelijkheid dat een speler 

wordt opgeroepen om deel te nemen aan een dopingcontrole.  
Het Anti-dopingreglement van de NTTB, de procedure van de 
dopingcontrole en de lijst met verboden middelen zijn op het 
Bondsbureau van de NTTB opvraagbaar. Als een speler (m/v) 
positief wordt bevonden zal aangifte worden gedaan bij de 
Tuchtcommissie 

 

  
22.  Legitimatie Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en 

deelname in het bezit van een geldige NTTB ledenpas. Op 
verzoek van de organisatie zal men deze pas tonen, samen 
met een legitimatiebewijs 

 

23. Inschrijfgeld Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van €15,- per persoon 
Elke inschrijving verplicht tot betaling en deelname 
Indien je niet op de sluitingsdatum (15 augustus) hebt betaald 
is je deelname niet gegarandeerd 

 

  
24. Sluitingsdatum De inschrijving sluit onherroepelijk op 15 augustus 2022  
  
25. Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de laatste finale 

plaats 
 

  
26. Berichtgeving De indeling zal te zijner tijd geplaatst worden op 

nttb.toernooi.nl en ook bekend worden gemaakt via de website 
www.tafeltennismasters.nl 

 

  
27. Afmeldingen Inschrijving verplicht tot deelname. 

Bij onverhoopte verhindering dient men zich uiterlijk 2 dagen 
voor het evenement af te melden bij het inschrijfadres 

 

  
28. Sportkleding en bat Tijdens de wedstrijden wordt door de spelers goedgekeurde 

sportkleding gedragen. Bij de keuze van de kleur van het shirt 
houdt men rekening met de kleur van de bal. Scheidsrechters 
kunnen spelers vragen om van shirt te wisselen. Men heeft 
dus 2 verschillend gekleurde shirts bij zich. Op de speelvloer 
wordt sportschoeisel gedragen. Geen zwarte zolen. Er wordt 
gespeeld met een bat, dat voldoet aan het NTTB-reglement 

 

  
29. Speelruimte Op de speelvloer worden alleen spelers of speelsters 

toegelaten die op dat moment moeten spelen. Iedere speler of 
speelster mag daar worden begeleid door 1 coach. 
Toeschouwers nemen plaats op de plek die daarvoor wordt 
aangegeven. 
In de speelzaal mogen geen dranken of etenswaren genuttigd 
worden 
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30.     Lijmen/roken                           In de gehele sportaccommodatie mag niet worden gelijmd of  
                                                           gerookt 
 
31.     Racket controle                      Bij alle toernooien kan speciale controle plaats vinden op het          

gebruik van niet toegestane lijm en/of rubbers, met alle 
gevolgen van dien 

 

 Op de speelvloer worden alleen spelers of speelsters toegelaten die op dat moment moeten spelen. 
Iedere speler of speelster mag daar worden begeleid door 1 coach. 
Toeschouwers nemen plaats op de plek die daarvoor wordt aangegeven. 
In de speelzaal mogen geen dranken of etenswaren genuttigd worden. In speel- en kleedlokalen mag 
niet worden gerookt. 

32. Entreegelden De toegang tot het evenement is gratis  
  
33.  Restaurant In de accommodatie is een kantine waar kan worden gegeten  
  
34. Bepalingen De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals 

omschreven in het Toernooi- en wedstrijdreglement van de 
NTTB en de daaraan verbonden Handboeken 

 

 

35. Instemmingsverklaring Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de 
volgende 

 verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door de NTTB en 
organisaties waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst 
heeft. 
- publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de 

indeling, wedstrijdschema, uitslagen en persoonlijke resultaten 
van het toernooi op websites, apps en op social media van de 
NTTB en organisaties waar de NTTB 
verwerkersovereenkomsten mee heeft gesloten. 

    
 U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw 

vereniging verstrekte persoonsgegevens voor : 
- het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners 

waarmee de NTTB een verwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en 
wedstrijden; 

- onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB. 
    

 U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s 
en/of films van de deelnemer op websites, apps en social media 
van de NTTB of de mede-organisator. 
- Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook sponsors van 

tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan. 
 
Deelnemers geven middels hun inschrijving volledige en 
onvoorwaardelijke toestemming aan de NTTB om onbeperkt foto-, 
beeld-, tekst- en/of ander materiaal mbt de deelnemers in NTTB 
communicatiemiddelen (her) te gebruiken, te verzenden en te 
publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele- 
en andere (al dan niet commerciële) doeleinden 

  
37. Website Alle informatie over de Masters is te vinden op  

  www.tafeltennismasters.nl 
 


