
Datum Zondag 8 april 2018

Zaal Rijnsoeverzaal, Sportpark de Krom 57B, Katwijk, 071-4072875.

Organisatie
en toernooileiding

Eline Rondaij en Johan Vliegenthart
Bereikbaar per telefoon op 06-46684929
Bereikbaar per e-mail: eline@ttvrijnsoever.nl

Aanvang / Einde Aanvang is om 10.00 uur stipt. De finales worden om uiterlijk 17.00 uur gepland. 
De zaal is open vanaf 9.00 uur.

Aantal tafels 11

Ballen XIOM 2-ster.

Deelname Inschrijving staat open voor alle leden van de NTTB met een licentie B, C, D, E, F, 
G en H.
Jeugdleden die uitkomen in de senioren competitie en/of een senioren licentie 
hebben. 

Aantal deelnemers Maximaal 70. Actuele deelnemerslijst kan hier bekeken worden: 
http://www.ttvrijnsoever.nl/tonys/

Klasse-indeling Indeling geschiedt in licentie klassen B, C, D, E, F, G en H. De licenties worden 
bepaald aan de hand van de actuele ELO-rating. De licentie grenzen die 
gehanteerd worden zijn hier te vinden.

De toernooileiding houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname 
klassen samen te voegen en spelers in een andere licentie in te delen.

Speelwijze Gespeeld wordt uitsluitend in enkelspel. De eerste ronde wordt gespeeld in 
meerkampen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de poulegrootte 
bepaald. Uitgangspunt is dat elke speler tenminste 5 wedstrijden speelt. In 
categorieën met meer dan 1 poule worden een of meerdere vervolgronden 
gespeeld.
Het NTTB-reglement is van toepassing.

Prijzen 3 prijzen per licentieklasse.

Inschrijving en 
inschrijfadres

Aanmelden kan via deze link, het bijgevoegde verzamelinschrijfformulier of per 
e-mail. In de email graag naam, vereniging, telefoonnummer en e-mailadres 
vermelden van alle deelnemers die ingeschreven worden.
Inschrijving verplicht tot betaling!

HET KATWIJKS OPEN
- tony’s edition -

http://www.ttvrijnsoever.nl/tonys/
http://www.nttb-ranglijsten.nl/toelichting_licenties.php#2
https://goo.gl/forms/SvunV16pyI1amXj13


Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt €8,00 per deelnemer.
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op:
bankrekeningnummer NL96 RABO 036.46.50.621
T.T.V. Rijnsoever o.v.v. Katwijks Open en clubnaam.

Contant betalen op de dag zelf mag ook. 
Het inschrijfgeld bedraagt dan €10,00 per deelnemer.
Maar let op! Bij een bereik van het maximaal aantal deelnemers krijgen deelnemers 
die hun inschrijfgeld reeds overgemaakt hebben voorrang op deelnemers die hun 
inschrijfgeld nog niet voldaan hebben.

Sluitingsdatum De inschrijving sluit op 6 april 2018, of wanneer het maximum aantal 
deelnemers is bereikt.

Rechten van de
Toernooileiding

De toernooileiding behoudt zich alle rechten voor zoals beschreven in het 
Toernooireglement van de NTTB.


