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TOERNOOI INFORMATIE 

 

24e Internationaal  EDR-teamtoernooi op 21, 22 en 23 mei 2020. 
 
 
  

Donderdag 21 mei # Vrijdag 22 mei # Zaterdag 23 mei # 
09.00 Jeugd Mixed  09.00 Pupillen/Welpen  09.00 Jeugd Starters  

09.00 Jeugd Die-Hearts  09.00 Kadetten  09.00 Jeugd Regio  

10.00 Heren D     09.00 Jeugd Landelijk  

13.00 Dames BCD  10.00 Junioren  10.00 Heren E+Dames CD  

14.00 Heren FG  11.00 Senioren Mixed Land.  12.00 G/H en recreanten  

   13.00 Senioren Mixed Afd.     

16.00 Heren AB + Dames A  15.30 Die Hearts   14.00 Heren C  + Dames BC  

# = maximaal aantal teams. 

Naam toernooi: 24e internationaal EDR-teamtoernooi. 
 

Organisatie: TTV De Treffers ’70 Klazienaveen. 

 
Accommodatie: Sportcomplex “De Zon”, Leeuw 1, 7891 CP Klazienaveen. Telefoon 0591-
223537. 
 
Toernooicommissie: Ada Slomp, Berold Ronde, Christa Peters, Jannie Fictorie, Wilfred 
Verdel en Harry Fictorie. 

 
Toernooileiding: 
Berold Ronde, de Paldert 40, 7891 SK Klazienaveen, telefoon na 18.00 uur 06-15000757. 
 
Wedstrijdleiding: 
Berold Ronde telefoon na 18.00 uur 06-15000757. 
 

Goedkeuring: Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur van de NTTB. 
 
Bondsvertegenwoordiger: Ina Wiekart 

 
Tafels/ballen: Tot maximaal 50 tafels. Er wordt gespeeld met internationaal goedgekeurde 
ballen.  

 
Spelsysteem: Wedstrijden naar het Corbillon-Cup-Systeem. Teams bestaan uit twee 
personen, maar er wordt een verkort systeem gehanteerd. A1-B1 en A2-B2. Alleen bij de 
stand 1-1 wordt er gedubbeld. De poules bestaan zoveel mogelijk uit vier teams. De 
nummer 1 en 2 gaan door naar de hoofdronde, de rest gaat door naar het troosttoernooi. 
Vanaf de vervolgrondes geldt het afvalsysteem. Alle wedstrijden worden gespeeld in “Best 
of Five” tot de 11 punten. De Bondsvertegenwoordiger kan tijdens het toernooi beslissingen 

nemen welke het toernooi ten goede komen. 
 
Deelname: Internationaal, NTTB leden, Bedrijfstafeltennisbonden en Recreanten die lid zijn 
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van een tafeltennisvereniging. NTTB-leden moeten in het bezit zijn van een geldige 

bondspas). 
 
Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 
toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB. Deelnemers, die zich in een lagere klasse 
dan hun eigen klasse inschrijven, kunnen door de toernooileiding worden gediskwalificeerd. 
Bij misleiding wordt melding gemaakt bij de desbetreffende bond/vereniging. De deelnemer 
wordt dan uitgesloten voor toekomstige deelname aan dit toernooi! De toernooileiding 

behoudt zich tevens het recht voor klassen samen te voegen of aanpassingen te doen met 
betrekking tot het spelsysteem in belang van de spelers. Indien er meerkampen worden 
gespeeld zal het “Best of Three” systeem gehanteerd worden. 
 
Huisreglement: Tijdens het toernooi wordt aan alle gasten een huisreglement uitgedeeld. 
Deze regels worden tevens kenbaar gemaakt op het prikbord. Iedereen is verplicht deze 

regels na te leven. Bij overtreding neemt de toernooileiding in overleg met de 
bondsgedelegeerde de nodige maatregelen. 

AVG: Met het betreden van de toernooilocatie gaat u akkoord met het publiceren van foto’s 
en/of films waarop u mogelijk zichtbaar bent op websites, apps en sociale media van de 
Treffers ’70 en/of de mede-organisator. 

 

 
 

Kleding: Het dragen van sportkleding is verplicht. Witte shirts, witte shorts en schoenen 
met donkere zolen zijn niet toegestaan.  
 
Internationale deelnemers: Voor internationale deelnemers is er een Duitse uitnodiging (tot 
inschrijving) beschikbaar. Alle niet in Nederland spelende tafeltennissers graag contact 
opnemen met de toernooiorganisatie.  
 

INDELING JEUGD/SENIOREN ALGEMEEN 
 

Teams: De betere speler dient altijd als nummer 1 opgegeven te worden, de minder goede 
speler als nummer 2. Maatstaf hiervoor is in eerste instantie de toernooilicentie en in 
tweede instantie de competitieresultaten. Een speler mag tijdens het toernooi alleen in 
zijn/haar eigen licentieklasse of hoger deelnemen. Drie voorbeelden: 

 
1. Senior B met Senior C moet spelen in de toernooiklasse Senioren AB.  
2. Landelijke speler met Regio speler moeten in de klasse “Landelijk” meedoen.  
3. Voorbeeld leeftijd: Pupil met Kadet spelen in de Kadetten klasse. 
 
Spelen op meerdere dagen: Spelen op meerdere dagen is aantrekkelijk en aan te bevelen! 
Je mag namelijk in een hogere klasse deelnemen of meedoen in een gezelligheidsklasse, 

zoals bijvoorbeeld Die-Hearts of Mixed.  
 
1 klasse aanmelden per dag: Je kunt je voor maximaal 1 klasse per dag inschrijven. 
Uitzondering is als je bent uitgeschakeld 1 uur voor aanvang van de nieuwe speelklasse. En 
er moet ruimte zijn. Per klasse wordt een maximaal aantal teams toegelaten. Het aantal 

hiervan wordt bepaald door de hoeveelheid aanmeldingen die binnenkomen.  
 

Die-Hearts: ( Dames en Heren ) Dit is een koppelklasse. Je kunt je individueel opgeven en 
vervolgens word je gekoppeld aan een speler van een andere vereniging. Indien er een 
oneven aantal ontstaat, dan geldt de regel: degene die zich het laatst heeft ingeschreven 
valt af. Spelers met een A of B Licentie zijn uitgesloten. 
 
INDELING SENIOREN 

 
Indeling Seniorenteams: Voorbeeld senioren:  
Een B- en een C-licentie speler moeten zich als team in de A/B-licentie klasse inschrijven of 
hoger. Dames mogen uitsluitend in de daarvoor aangewezen damesklasse of combinatie 
klasse (heren/dames) inschrijven.  
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G/H Recreanten: spelers met het een ELO rating van 900 punten of meer,kunnen zich niet 

inschrijven voor deze klasse. 

Senioren Mixed Landelijk: Alleen spelers die uitkomen in de landelijke competitie mogen in 
deze klasse deelnemen. 

Senioren  Mixed Afdeling: Spelers uitkomend in de afdelings- of 

bedrijvencompetitie mogen hier in deelnemen. 

 

 

INDELING JEUGD ALGEMEEN 
 
Teamsamenstelling: Er zijn geen aparte meisjes en aparte jongens klassen. Een team kan bestaan 
uit 1 jongen en 1 meisje of uit 2 jongens of uit 2 meisjes. Het team moet in die klasse spelen van 
de speler met het hoogste niveau. Bijvoorbeeld als een team bestaat uit een landelijke speler en 
een regiospeler, dan dient dit team zich in te schrijven in de klasse “Landelijk”.  

 
Eerstejaars senioren of laatstejaars jeugd: Laatstejaars jeugdspelers die in de seniorencompetitie 
spelen en eerstejaars senioren, die nog jeugdcompetitie spelen, mogen zowel in de jeugdklasse als 
in de seniorenklasse spelen.  
 
 

INDELING JEUGD OP DONDERDAG 
 
Jeugd Die-Hearts klasse: Toegelaten zijn: Alle jeugdleden. 

Jeugd mixed: Toegelaten zijn: Alle jeugdleden. 1 meisje + 1 jongen vormen samen 1 team.  
 
 
Junioren Jongens in Seniorenklasse: De jongens junioren hebben op donderdag de keuze uit: 

Jeugd Mixed of een Senioren klasse. Als junior is het toegestaan om samen met een senior een 

team te vormen. Als een junior zich opgeeft in een seniorenklasse, op donderdag, gelden de 
volgende richtlijnen: 
 
- Heren B: Junioren uit de Kampioensklasse. 
- Heren D: Junioren Landelijk (m.u.v. Jongens uitkomende in de Kampioensklasse). 
- Heren FG: Junioren Regio/Afdeling. 

- Junioren Meisjes in Seniorenklasse: Dames BCD: Junioren Landelijk. Meisjes Afdeling adviseren 
wij om met een jongen in de Jeugd Mixed te spelen.  
 
 
INDELING JEUGD OP VRIJDAG  
(NAAR LEEFTIJD) 

 
 
INDELING JEUGD OP ZATERDAG 
(NAAR STERKTE) 

 
Jeugd “Landelijk”:Landelijke jeugdspelers, m.u.v meisjes Landelijk C. 
Jeugd “Regio”: 

 
1. Jeugdspeler, die in de Regiocompetitie spelen. 
2. Meisjes Landelijk C. 
3. Jeugdspelers die in de Afdelingsklasse spelen, 1e en 2e klasse.  
 
Jeugd “Starters”: voor meisjes en jongens die 3e, 4e, 5e of 6e klasse spelen en voor beginnende 
spelers.  

 
AANMELDEN/INSCHRIJFGELD 
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Startgeld: Senioren €12,00 p.p per klasse. Jeugd €10,00 p.p per klasse. Indien jeugdleden zich 

opgeven in een senioren klasse moet er €12,00 worden voldaan.  
Aanmelden voor het toernooi kan alleen via de wedstrijdsecretaris van de vereniging waarvoor je 
uitkomt. Er kan om vertoning van een geldige bondspas gevraagd worden. 
 

ARRANGEMENTEN! 
 
2-daags Arrangement Jeugd €52,00. Senioren voor €60,-. 

 
2-daags Arrangement: 
- 3 dagen deelname. 
- 2 x continentaal ontbijt op vrijdag- en zaterdagmorgen. 
- 2 x Diner op donderdag- en vrijdagavond. 
 

3-daags Arrangement Jeugd voor €56,50. Senioren voor €64,-. 
 

3-daags Arrangement: 
- 3 dagen deelname. 
- 3 x continentaal ontbijt op donderdag/vrijdag- en zaterdagmorgen. 
- 2 x Diner op donderdag- en vrijdagavond. 
 

Let op!! Voordat je gaat inschrijven raadpleeg www.edrtoernooi.com of er voldoende ruimte is in 
de diverse klassen. Er worden maximaal 200 teams per dag toegelaten.  
 
Inschrijven: Indien plaats tot uiterlijk een kwartier voor aanvang van de klassen  
 
Per e-mail: www.edrtoernooi.com, “inschrijven”. Inschrijfformulier downloaden.  
 

Deelnemers die woensdag arriveren kunnen zich voor de camping aanmelden van 16.00 uur tot 
22.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur voor arrangementen en verkoop van etensbonnen.  
 
Per post: inschrijfformulier telefonisch aanvragen (indien je geen computer hebt). Telefoon 06-
15000757 ’s avonds tussen 18.00 uur en 22.00 uur. 

 

Betalen: Uiterlijk 3 weken na aanmelding dient betaling te zijn voldaan op REKENINGNUMMER 
NL78 RABO 0152 2689 60  ten name van de Treffers 70  Klazienaveen. Let op: de inschrijving is 
dus pas definitief als de betaling is verwerkt. 
 
Melden (ook al heb je betaald): Deelnemers dienen zich minimaal 45 minuten voordat de 
speelklasse aanvangt te melden voor aanwezigheid. Dit geldt ook voor de deelnemers die een 
arrangement hebben geboekt . Als alle deelnemers zich hebben gemeld kan er eerder worden 

begonnen met de klasse. Bij de klassen die om 9.00 uur beginnen zal dit niet worden gedaan i.v.m. 
het ontbijt.  
 
Afmelden vóór het toernooi: Inschrijving teams verplicht tot betaling van het hele team!!! Indien je 
je tijdig afmeld (uiterlijk 16 Mei 2020 21.00uur) betaal je de helft van het inschrijfgeld ongeacht de 
reden. Indien je je niet afmeld, brengen wij het gehele bedrag in rekening inclusief 
administratiekosten van €2,50.  

LET OP: dit geldt ook voor arrangementen en reserveringen voor eten en drinken (ongeacht de 
reden).  
Afmelden tijdens het toernooi: De deelnemer dient zich 45 minuten voor aanvang van de 
speelklasse af te melden en het volledige teambedrag te betalen (ongeacht de reden).  
 
 

PRIJZEN 
 
Prijzen senioren per team: 1e prijs €100,00, 2e prijs €50,00per team. Winnaars  troostronde 
ontvangen een aandenken. Bij minder dan 8 teams per klasse wordt het prijzenschema aangepast.  
 
Prijzen jeugd per team: Waardebon 1e prijs €80,00, 2e prijs €40,00 per team.  
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Waardebonnen zijn te besteden bij “De Tafeltennisshop” in de sporthal. Bij minder dan 8 teams per 
klasse wordt het prijzenschema aangepast.  
 
Prijsuitreiking: De prijsuitreiking van elke klasse vindt direct plaats na afloop van de gespeelde 
klasse.  
 
ACTIVITEITEN 

 
Ontbijtbuffet : donderdag,vrijdag, zaterdag en zondagmorgen: € 4,50 per persoon. 
 
 
Diner : Donderdag en vrijdagavond €10,00 p.p.  
 

Vegetarische maaltijden: Op verzoek worden er vegetarische maaltijden geserveerd, mits dit 
tijdens de opgave wordt aangegeven aan de organisatie.  
 
Tafeltennisshop: In de sporthal is een “Tafeltennisshop” met een ruim assortiment aan kleding en 

materialen aanwezig.  
 
Op donderdag,vrijdag en zaterdagavond “Disco avond”  in de kantine vanaf 23.00 uur. 

 
Kamperen: Kamperen is mogelijk nabij de zaal. Gezien de ligging van het kampeerterrein is het 
gebruik van houten-en of plastic tentharingen noodzakelijk. Metalen tentharingen zijn dus niet 
toegestaan. Jeugdleden jonger dan 16 jaar mogen alleen onder begeleiding kamperen. Vanaf 
woensdag 16.00 uur mogen de tenten worden opgezet. Dit kost: €4,00 per persoon per nacht. 
Caravan inclusief stroomvoorziening € 15,00  per caravan. Er zijn beperkte stroomplaatsen 
beschikbaar. Betalingen en inschrijving dienen te gebeuren voordat je de tent opzet. Overnachten 

in de sporthal is niet mogelijk. Campinggasten die legertenten mee brengen worden verzocht 
contact op te nemen met dhr. H Fictorie, tel.0031-615886377. Het borgbedrag voor de 
campingnummers bedraagt € 25,00. 
 
Kantine: de kantine van TTV De Treffers ’70 heeft een ruim aanbod aan etenswaren en dranken 
tegen lage prijzen. Diner- en ontbijtbonnen zijn los verkrijgbaar.  

 
E.H.B.O: Elke deelnemer wordt door de E.H.B.O dringend verzocht een geldige pas van haar/zijn 
ziektekostenverzekeraar mee te nemen.  
 
Routebeschrijving: Vanaf Zwolle volg Hoogeveen. A37 Hoogeveen in richting Emmen. Neem niet de 
afslag Emmen, maar rij door op de N37 tot de afslag Klazienaveen. Vanaf de afslag staat het EDR-
toernooi met borden aangegeven.  
 


