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OPEN MONTFOORTSE  
TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN  
VOOR SENIOREN 19 MAART 2023

 
 
Datum:  Zondag 19 maart 2023 
 
Aanvang:  9.30 uur. (zaal open om 8.45 uur) 
 
Einde:  Ongeveer 17:00 uur. 
 
Zaal:  Sporthal “Hofland” Bovenkerkweg 80, 3417 TA  Montfoort, telefoon 

tijdens het toernooi 06-22687052 of 06-10597947.  
 
Toernooileider: Henk van der Sluijs,  

 G. van Damstraat 4, 3417 WE  Montfoort. 
Telefoon: 06-22687052 
E-mail: deschansopen@gmail.com 
 

Toernooicommissie:  Henk van der Sluijs, Arjen van Santen, Ton van Rossum. 
 
Goedkeuring:  Goedkeuring is verleend door de NTTB afd. Midden Nederland 
 
Deelname:  Voor NTTB-leden van de afd. Midden Nederland en op invitatie 

NTTB-leden van andere afdelingen en recreanten al dan niet lid van 
de NTTB. 

 
Speelwijze:  Volgens NTTB reglement, 11 punten per game, “best of 5”. 

Enkelspel: Meerkampen variërend van vier- tot maximaal 
zeskampen, gevolgd door een afvalsysteem.  
Dubbelspel: meerkampen, gevolgd door een afvalsysteem.  

 
Klasse indeling: Dames en heren met een rating van 0 t/m 1600 kunnen inschrijven 

voor het enkel- en dubbelspel. 
 Dames en heren worden bij elkaar ingedeeld. 

Jeugdspelers vanaf 17 jaar, die met dispensatie in de 
seniorencompetitie spelen, kunnen eveneens inschrijven. 
 
Niet NTTB-leden en NTTB-leden die geen competitie spelen kunnen 
zich inschrijven voor de recreantenklasse enkelspel en/of 
dubbelspel. 
 

Inschrijven: Via de website http://www.ttv-deschans.nl – klik op “Inschrijven Open 
Montfoortse. 
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Inschrijfgeld:  Competitiespelers: 

Enkelspel € 7,50 per persoon en dubbelspel € 4,50 per persoon, bij 
betaling vooraf per bank.  
Bij betaling op de wedstrijddag kost een enkelspel € 8,50 per 
persoon en het dubbelspel € 5,00 per persoon. 
 
Recreanten:  
Enkelspel € 5,00 per persoon en dubbelspel € 4,00 per persoon. 
Bij betaling op de wedstrijddag kost een enkelspel € 6,00 per 
persoon en het dubbelspel € 5,00 per persoon. 
 

    INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALING !! 
 
Betaling:  Bij inschrijving op bankrekening NL70 RABO 0134 6216 03 t.n.v. 

H.J.J. van der Sluijs, onder vermelding van je naam en vereniging. 
Sluitingsdatum: Dinsdag 7 maart a.s. of eerder zodra het maximum aantal 

inschrijvingen is bereikt (maximaal 110 deelnemers). 
 
Aanschrijvingen:  Aanvang eerste wedstrijd voor alle deelnemers 9:30 uur. 

Deelnemers met een afwijkende aanvangstijd ontvangen hierover 
een bericht. Actuele informatie ook op de website http://www.ttv-
deschans.nl 

 
Prijzen:  Er zijn prijzen voor zowel de nummers één als twee bij het enkelspel 

en dubbelspel.  
 
Prijsuitreiking:  Na afloop van het toernooi. 
 
Sportkleding:  Het is verboden om met buiten gedragen sportschoenen de zaal te 

betreden. Het dragen van sportkleding is verplicht. Witte shirts en 
shorts zijn verboden. 

 
Entree:  Bezoekers hebben vrij toegang tot de tribune. 
 
Bepalingen:  De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals 

omschreven in het toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB. 
Bij te weinig deelname heeft de toernooicommissie de bevoegdheid 
om het toernooi te annuleren. 

 
Roken:  In het gebouw mag niet worden gerookt. 
  
Aansprakelijkheid:  Deelname is geheel op eigen risico. De toernooicommissie evenals 

het bestuur van TTV de Schans aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid- 

 
Restaurant:  Bij de sporthal bent u welkom in de kantine. Er zijn belegde broodjes 

en een drankje verkrijgbaar. 
 
Wifi: Aanwezig 
 
AVG: Deelnemers geven middels hun inschrijving toestemming aan ttv De 

Schans om foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal m.b.t. de 
deelnemers in communicatiemiddelen te gebruiken. 

 


