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1. Naam TALO Kersttoernooi 2019. 

 

2. Datum Zaterdag 14 december 2019. 

 

3. Accommodatie Sporthal de "Boshal", Bosweg 27 D, Loppersum, tel. 0596-571821.  

  

4. Organisatie TTV TALO uit Loppersum. 

                                  

5. Toernooicommissie 

 Herman Haan, Lars Boersma, Klaas Jan Dallinga en Wim Blok. 

                               

6. Aanvang 9.00 uur  (zaal  open om 8.30 uur) 

 

7. Einde 17.00 uur. 

 

8. Tafels en ballen Er wordt op maximaal 19 tafels gespeeld ( max. 120 deelnemers) 

 

9. Klasse indeling  Jeugd 

 Er wordt gespeeld in de kompetitieklassen  

 Afdelingscompetitieklasse 1 t/m 3 

 Table Stars Top Competitie (4) 

 Table Stars Start klasse (5) 

 

  Senioren 

 Dames/Heren gemengd: C, D, E, F, G en  H 

 

 Bij onvoldoende aanmeldingen zullen klassen worden samengevoegd.  

 

10. Speelwijze Volgens het NTTB-systeem “best of five”, tenzij anders is aangegeven. 

In alle klassen wordt gestreefd om in zo groot mogelijke poules te spelen 

 

11. Inschrijving  Jeugd 

In de juiste competitieklasse. Hiervoor geldt de klasse welke de spe(e)l(st)er in de 

najaarscompetitie 2019 heeft gespeeld. Als de spe(e)l(st)er geen competitie heeft gespeeld, dient 

de vereniging een inschatting te maken  

  

  Senioren 

 Ingeschreven wordt oopp  ggrroonndd  vvaann  ddee  lliicceennttiieess,,  zzooaallss  ddeezzee  zziijjnn  vveerrmmeelldd  oopp  ddee  ssiittee  vvaann  ddee  NNTTTTBB                        

                                          ((aaffddeelliinngg  NNoooorrdd)).. 

 Dames worden ingedeeld in die licentieklasse welke a.d.h.v. een, door de NTTB vastgestelde,                                                                                                                                                                    

 berekening (op basis van o.a. competitieresultaten) ontstaat (in veel gevallen is dit 2 licenties                                                                                                                                                              

 lager dan de opgegeven licentie). 

  

12. Bondskaart Bij inschrijving dient men in het bezit te zijn van een geldige bondskaart en licentie.   

 

13. Inschrijfadres TALO Kersttoernooi 2019 

 T.a.v. Herman Haan 

 Pelmolen 10, 9919 CC  Loppersum 

 Tel. 0596 855931 

         Email: hheerrmmaann..hhaaaann@@zziiggggoo..nnll   

        
14. Erwtensoep Als je op het inschrijfformulier hebt aangegeven dat je erwtensoep wilt hebben, krijg je op de  

 dag van het toernooi een tegoedbon. 

 

15. Inschrijfgeld Jeugd           €  8,00 p.p. 

 Senioren      €  10,00 p.p 

 Erwtensoep  €  2,75. 

 

mailto:herman.haan@ziggo.nl


22  

Inschrijving verplicht tot betaling !!! 
 

16. Inschrijfformulieren 

Aan de secretariaten van alle verenigingen uit de regio Groningen van de afdeling Noord zijn 

inschrijfformulieren gezonden (via email). Inschrijving kan uitsluitend via deze formulieren 

plaatsvinden. (Tevens gepubliceerd op de website van  NTTB-Noord). Na 25 november 2019 is 

het ook mogelijk om via Toernooi.nl in te schrijven voor leden uit overige afdelingen (zolang het 

toernooi niet is volgeboekt). 

  

17. Betaling Betaling is uitsluitend mogelijk door overmaking van het (totale) bedrag op bank  ING  5139003  

(IBAN:  NNLL4422  IINNGGBB  00000055113399000033))    t.n.v. t.t.v. TALO, p/a. Siebo T. Haanstraat 20, 9917 PZ 

Wirdum. Onder vermelding van KT 2019 +  verenigingsnaam. 

De betaling  moet binnen zijn vóór  5 december 2019. 

    

18. Sluitingsdatum Inschrijving moet plaats vinden uiterlijk 1 december 2019 en stopt zodra het toernooi is 

volgeboekt !! 

 Volgorde van binnenkomst is bepalend, tevens geldt voor leden van verenigingen uit regio 

Groningen voorrang op leden van verenigingen uit overige regio’s en afdelingen m.u.v. de 

aanmeldingen na 25 november 2019. 

 

19. Prijzen Er zijn 3 prijzen per klasse. 

 

20. Prijsuitreiking Prijsuitreiking vindt plaats onmiddellijk na afloop van het toernooi. 

 

21. Bepalingen De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en 

 wedstrijdreglement van de NTTB. 

 

22. Restaurant In sporthal “De Boshal” is een petit-restaurant aanwezig waar snacks en andere kleine  

 versnaperingen te verkrijgen zijn. PIN betaling is mogelijk. 

 

23. Alcohol en roken Talo steunt een verantwoord alcohol beleid, hierdoor is het nuttigen van alcoholhoudende 

 dranken tijdens deelname aan het toernooi niet toegestaan. Roken is alleen togestaan op een     

afstand van minimaal 50 meter van de Boshal. 

 Alcohol en sport gaan moeizaam samen !! 

  100% BOB, 0% OP !! 

 Op weg naar een rookvrije generatie ! 

 
32. 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, uitslagen en persoonlijke 

     resultaten van het toernooi op websites 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 

    verwerkersovereenkomst 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 foto's en/of films, inclusief pas- en teamfoto's van deze 

  spelers op internet en sociale media en in tafeltennisaccommodaties, inclusief foto's en/of films waar 

  sponsoren van een vereniging of de NTTB op zijn vermeld.” 

 


