
 

 

Afdeling Noord 

Holland 

Diemen Open 
 

Sportcentrum Wethouder F.B. Duran 
 

 
Datum Zondag 10 juni 

Accommodatie  Sportcentrum Wethouder F.B. Duran, Diemen.  
Te bereiken met openbaar vervoer met bus 44 vanuit Station Diemen of Station 

Diemen Zuid, (halte Beukenhorst uitstappen) en met de auto vanaf de A10 of 

A1. 

Organisatie TTV Diemen 

Toernooileider Patrick Ceelie (contact: 06-23066386) 

 

Aanvang/einde De aanvang is op zondag om 10:00, de zaal is om 9.00 uur open. De aanvang 

van de finales is gepland voor 16.00 uur. 

Tafels en 

ballen 

Er wordt gespeeld op 12 tot 16 tafels met door de NTTB goedgekeurde plastic 

40+ mm ballen. 

 
Speelwijze Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden om 3 gewonnen games (tot 

11 punten) gespeeld. In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld.  

Enkelspel: De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen verder in de 

hoofdronde en de overige spelers in de troostronde. Vervolgens wordt er met 

een knock-out systeem de winnaars van het hoofd- en troosttoernooi bepaald. 

Gelijk eindigen 

in meerkamp 

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

uiteindelijke rangschikking bepaald conform de meerkampregel. 

Legitimatie Elke deelnemer moet in het bezit zijn van de Nationale sportpas NTTB of een 

geldig identificatiebewijs bij zich hebben en deze op verzoek van de organisatie 

kunnen tonen. 

Inschrijving Indeling wordt gebaseerd op de huidige ELO Rating. Deze is te vinden op 

nttb-ranglijsten. 

Inschrijf 

formulieren 

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier. Stuur deze naar 

diemenopen@gmail.com. 

Inschrijfgeld Jeugd: € 10,00 

Senioren: € 12,50 

 

 
 

mailto:diemenopen@gmail.com


Betaling Tegelijk met het insturen van het inschrijfformulier moet het inschrijfgeld worden 

overgemaakt naar NL33RABO0313530718 (ttv Diemen),  o.v.v. Diemen Open + 

Naam/namen van ingeschreven spelers (als je als vereniging inschrijft, noem 

dan de naam van de vereniging). Inschrijving verplicht tot betaling. De 

betaaldatum bepaalt de geldigheid en volgorde van de inschrijving. 

Sluitingsdatum De inschrijving sluit donderdag 7 juni 2018 

Prijzen Drie prijzen per klasse enkelspel in het hoofdtoernooi! Eén in het troosttoernooi.  

De prijsuitreiking vindt direct na de laatste finale plaats.  

Berichtgeving De berichtgeving over de aanvangstijden wordt gezonden aan het e-mailadres 

dat op het inschrijfformulier is vermeld. Op de wandschema's kan elke 

deelnemer zien hoe laat en op welke tafel hij/zij moet spelen. 

Afmeldingen Bij verhindering dient uiterlijk vrijdag 8 juni te worden afgemeld bij het 

inschrijfadres.  

Sportkleding Sportkleding is verplicht. Gelieve geen witte shirts dragen i.v.m. het zicht op het 

balletje. 

Batje Het tafeltennisbat moet voldoen aan de NTTB reglementen, de actuele officiële 

lijst met rubbers (te vinden op de NTTB-site). Voor recreanten zonder 

tafeltennisbat zijn er batjes aanwezig! 

Parkeren Er is ruime parkeergelegenheid. Houd rekening met blauwe zones. 

Entree/ 

Restaurant 

De entree is gratis en er is een restaurant voor consumpties beschikbaar. 

Bijlagen Inschrijfformulier 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dBMAmuvIFLCymL3y3pxcdlLwzDF4mRN7UwpaaeKEZHE/export?usp=sharing

