
 

 

 

 

 

 

    

 

 

                             Uitnodiging tot inschrijving voor het 
 

Diederik Steunenberg Toernooi 2020 
 
1 Soort evenement Evenement, dat open is voor deelnemers uit  
  alle afdelingen 

 

2  Datum  Zaterdag 18 januari 2020 
 
3  Accommodatie  Sporthal Zwolle Zuid 
   Van der Heydenstraat 2 
   8014 ZZ Zwolle 
   038-4600065  
                                                       06-55964952 op de dag zelf 
 
4  Deelname  Uitsluitend jeugd 
 
5  Klassen  Enkelspel op basis van rating  

 
6  Website-adres met informatie http://diederiktoernooi.tafeltenniszwolle.nl 
 
7  Organisatie  Tafeltennis Zwolle, toernooicommissie 
 
 
8 Toernooicommissie  Han Oldenburg, Hans Steunenberg,  
   Wendy Schrijver, Michael Bremmers,  
   Annewyke Appels, Quiryn Daas 
 
9 Goedkeuring   Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur 

van de NTTB. 
 
10 Bondsvertegenwoordiger   N.v.t. 
 
11 Aanvang   De meerkampen beginnen om 10.00 uur 

                                             De zaal gaat een uur voor aanvang open. 
   Van deelnemers wordt verwacht dat zij uiterlijk om 

9.30 uur aanwezig zijn. 
 
12 Einde    De finales zijn uiterlijk om 18.00 uur gepland. 
 
13 Tafels   Er wordt gespeeld op maximaal 31 tafels. 
 



 

 

14 Ballen  Er wordt gespeeld met door de NTTB 
goedgekeurde ballen. Inspeelballen dienen 
deelnemers zelf mee te nemen. 

 
 
 
 
 
 
15 Speelwijze ’s Morgens zijn er meerkampen.  

  In de middag worden alle deelnemers in 
meerkampen in een hoofd- en troostronde 
ingedeeld. 

 
16 Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf 

geleid. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk 
voor het juist invullen van het wedstrijdformulier. 

 
17 Inschrijving Bij de inschrijving wordt gekeken naar de meest 

recente ELO-rating op NTTB-site van december 
2019. 

 
18 Legitimatie Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een 

geldige Nationale Sportpas-NTTB en zal die op 
verzoek van de organisatie tonen. 

 
19 Inschrijfgeld  Deelname kost € 12 euro per deelnemer. 
   Inschrijving verplicht tot deelname en betaling. 
 
20 Inschrijfformulier Inschrijving is slechts mogelijk door de vereniging 

met gebruikmaking van het toegestuurde 
inschrijfformulier. Per mail inschrijven heeft de 
voorkeur.  

 
21 Betaling Betaling van het inschrijfgeld door overboeking op 

rekeningnummer NL56 ABNA 0489 1566 81 t.n.v. 
Vrienden van TTZwolle onder vermelding van  
DS-Toernooi en de deelnemende vereniging. 

  
22 Sluiting inschrijving De inschrijving sluit op 27 december 2019 onder 

gelijktijdige betaling. Eerder inschrijven is 
gewenst.  

 
23 Berichtgeving Alle informatie over het toernooi is te vinden op de 

website diederiktoernooi.tafeltenniszwolle.nl. 
  

24 Afmelding Bij onverhoopte verhindering graag zo spoedig 
mogelijk afmelden, zodat eventuele reserves 
opgeroepen kunnen worden.  

                                                      
25 Prijzen Er zijn prijzen voor zowel de nummers een als 

twee in het hoofdtoernooi en in het troosttoernooi. 



 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
26 Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van 

de finales. 
 
27  Foto’s Tijdens het toernooi worden foto’s genomen van 

de deelnemers. Indien dat niet gewenst is, graag  
  aangeven bij de wedstrijdleiding. 
  Genomen foto’s zijn terug te vinden op de website 

van het toernooi. © Michael Bremmers . 
 
28 Deelnemersboekje Elke deelnemer ontvangt op de dag van het 

toernooi bij binnenkomst het deelnemersboekje. 
 
29 Speelruimte Op de speelvloer mogen alleen de spelers en de 

begeleiders aanwezig zijn. Toeschouwers kunnen 
op de tribunes plaatsnemen. Deelnemers, die op 
een gegeven moment geen wedstrijd spelen, 
worden verzocht ook op de tribunes plaats te 
nemen. 

 
30 Sportkleding Het dragen van (niet witte) sportkleding is 

verplicht.  
 Sportschoenen met afgevende zwarte zolen zijn 

niet toegestaan. 
 

31 Entreegeld Er wordt geen entreegeld geheven. 
 
32 Restaurant Sporthal Zwolle Zuid heeft een restaurant waar 

drinken en etenswaren gekocht kunnen worden. 
Roken is binnen niet toegestaan. 

 
33 Lijmen Lijmen is niet toegestaan. 
 
34 Aansprakelijkheid Deelname is geheel op eigen risico. De 

organisatie  aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid. 

 
 
 
 


