
Uitnodiging voor het: 

HTC Opstaptoernooi voor jeugdspelers 

(English version on next page) 

 
Tijdens dit toernooi zullen de dan geldende richtlijnen uit het protocol van de NTTB en de gemeente Haarlemmermeer 

worden gevolgd. Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van corona-maatregelen. Op basis van 

coronarichtlijnen kunnen aanpassingen in het toernooi worden doorgevoerd. Op de site van de NTTB vindt u het Corona 

dossier met de laatste ontwikkelingen. Mocht in een later stadium het toernooi geen doorgang kunnen vinden, dan zal het 

inschrijfgeld worden teruggestort. 

 

1.Datum:  

Zondag 28 november 2021 

2. Locatie  

HTC Tafeltenniscentrum 

Lutulistraat 142 

Hoofddorp Pax (tegenover de bus-sluis bij het winkelcentrum Pax) 

Telefoonnummer zaal: 023-5652790.  

3. Doel van het toernooi 

Dit toernooi is bedoeld om jeugdspelers ervaring op te laten doen met het spelen van toernooien. Het vereiste spelniveau is 

minimaal: alleen basiskennis van de regels en elementaire slagen zijn vereist.  

4. Start / Einde 

Start om 10.00 uur, de zaal is open vanaf 9.15 uur. Eindtijd is rond 14.00 uur. 

5. Tafels 

Er is een maximum van tien tafels. 

6. Deelname 

Deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- geboren in 2003 of later 

- Competitiespelers 4e klasse jeugd of lager, of niet-competitiespelers van vergelijkbaar niveau. 

7. Indeling 

Alleen enkelspel, op leeftijd. Indien mogelijk een aparte meisjesklasse. 

- O19: geboren in 2003 of 2004 

- O17: geboren in 2005 of 2006 

- O15: geboren in 2007 of 2008 

- O13: geboren in 2009 of 2010 

- O11: geboren in 2011 of later 

In geval van onvoldoende inschrijvingen in een klas, worden klassen samengevoegd. 

8. Hoe te spelen 

Elke klasse speelt twee ronden. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het "best of five" systeem, in games tot 11 punten.  

De eerste ronde wordt gespeeld in gepaarde games, voor zover mogelijk in een viervoudige game. Bij een gelijke stand geldt 

de allesbeslissende regel. De nummers 1 uit de eerste ronde worden geplaatst in de tweede ronde, ook zoveel mogelijk in 

paren. Hetzelfde geldt voor de nummers 2 uit de eerste ronde, de nummers 3, enz. Er zijn twee prijzen per poule in de 

tweede ronde.  

9. Prijzen 

Er zijn twee prijzen beschikbaar per vijfkamp in de tweede ronde. 

10. Inschrijfadres / informatie 

Guus Korper, via e-mail: jeugd@ttvamstelveen.nl 

11. Bevestiging van deelname 

Na sluiting van de inschrijving ontvangen alle deelnemende clubs per e-mail een bevestiging van hun deelname. 

12. Inschrijfgeld 

Er is een inschrijfgeld van € 5,00 per persoon. Inschrijving vereist betaling en deelname. 

13. Betaling 

Betaling op de club aan Guus Korper zo spoedig mogelijk na de inschrijving 

14. Sluitingsdatum 

De inschrijving sluit op donderdag 18 november 2021 of wanneer het toernooi is volgeboekt. Het maximum aantal 

deelnemers is 40. 



Invitation to the: 

HTC Step-up-Tournament for junior players 
 

During this tournament the then prevailing guidelines from the protocol of the NTTB and the municipality of 

Haarlemmermeer will be followed.  

All information in this document is subject to corona measures. Adjustments can be made to the tournament, based on 

corona guidelines. On the site of the NTTB you will find the Corona file with the latest developments. If at a later stage 

the tournament cannot take place, the entry fee will be refunded. 

 

1. Date 

Sunday 28 November 2021 

2. Venue  

HTC Table Tennis Centre 

Lutulistraat 142 

Hoofddorp Pax (across the bus-lock at the shopping centre Pax) 

Telephone number hall: 023-5652790.  

3. Purpose of the tournament 

This tournament is intended to give youth players experience in playing tournaments. The required level of play is 

minimal: only basic knowledge of the rules and elementary strokes are required.  

4. Start / End 

Start at 10.00 hrs, the hall is open from 9.15 hrs. End time is around 14.00 hrs. 

5. Tables 

There is a maximum of ten tables. 

6. Participation 

Participants must comply with the following conditions: 

- born in 2003 or later 

- Competitive players 4th class youth or lower, or non-competitive players of comparable level. 

7. Classification 

Singles only, by age. If possible, a separate girls' class. 

- O19: born in 2003 or 2004 

- O17: born in 2005 or 2006 

- O15: born in 2007 or 2008 

- O13: born in 2009 or 2010 

- O11: born in 2011 or later 

In case of insufficient registrations in a class, classes will be merged. 

8. How to play 

Each class will play two rounds. All matches will be played according to the "best of five" system, in games to 11 points.  

The first round will be played in paired games, as far as possible in a quadruple game. In case of a tie, the all-around rule 

applies. The numbers 1 from the first round will be seeded in the second round, also as much as possible in paired pairs. 

The same goes for the numbers 2 from the first round, the numbers 3, etc. There are two prizes per pool in the second 

round.  

9. Prizes 

There are two prizes available per pentathlon in the second round. 

10. Registration address / information 

Guus Korper, via email: jeugd@ttvamstelveen.nl 

11. Confirmation of participation 

After registration closes, all participating clubs will receive a confirmation of their participation by e-mail. 

12. Entry fee 

There is an entry fee of € 5.00 per person. Registration requires payment and participation. 

13. Payment 

Payment at the club to Guus Korper as soon as possible after the registration 

14. Closing  date 

The registration closes on Thursday November 18th 2021 or when the tournament is fully booked. The maximum number 

of participants is 40. 

 


