
Aandachtspunten voor (contactpersonen van) deelnemers van de 

Bos Bedden Open Kampioenschappen van Avereest 2022 
 

 We beginnen om 9.00 uur met voorronde enkelspel, om 11.00/11.30 uur is het dubbelspel, en 

vanaf 13.30/14.15 uur is het vervolg van het enkelspel. Streven is 18.00 uur prijsuitreiking, 

uitloop is mogelijk. Graag uiterlijk 8.45 uur aanwezig zijn. Wie alleen dubbelt, dient uiterlijk 

10.45 uur aanwezig te zijn; 

 

 Bij opgave graag duidelijk aangeven in welke toernooiklasse de deelnemer wenst uit te komen 

(categorie A t/m H, zie convocatie). Dus je hoeft niet persé een licentie op te geven, die zal de 

organisatie ter controle zelf opzoeken op de sluitingsdatum. Hiervoor wordt, waar mogelijk, 

https://www.nttb.nl/toernooien/licenties/licentie-opvragen gebruikt; 

 

 Seniorspelers, ook 1e jaars, kunnen NIET deelnemen aan het jeugdtoernooi. Senioren zijn hen die 

geboren zijn in 2003 of eerder; 

 

 Jeugdspelers, geboren in 2004 of later, met aantoonbare sterkte kunnen desgevraagd meedoen aan 

het seniorentoernooi. Graag opgeven met een duidelijke motivatie om bij de senioren te willen 

uitkomen. Pas bij de indeling is deelname bij de senioren al dan niet definitief, tenzij de organisatie 

expliciet eerder onherroepelijk heeft ingestemd met het verzoek; 

 

 Iedere deelnemer kan hoger inschrijven dan waarop de licentie wijst. Graag duidelijk aangeven bij 

de inschrijving! Bij de indeling wordt er bekeken of de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Wij delen 

senioren aanvankelijk in op licentie. Mocht er ruimte zijn, naar het inzicht van de toernooileider(s), 

kunnen poules worden aangevuld met aanvragen en dit zal op rating geschieden. Jeugdspelers 

worden eveneens op sterkte ingedeeld. Voor sterkte zal gebruik worden gemaakt van 

http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php. Voor recreanten wordt een geschatte sterkte bepaald. 

 

 Op zondag 7 augustus 2022 sluit de inschrijfperiode en daarna worden indelingen gemaakt. Zo 

spoedig mogelijk zullen de indelingen worden gepubliceerd op https://ttvdedemsvaart.nl/. 

 

 Het inschrijfgeld dient op zondag 7 augustus 2022 door de organisatie te zijn ontvangen op 

rekeningnummer NL09 RABO 0312 9533 21 ten name van T.T.V. DEDEMSVAART onder 

vermelding van KVA2022 + NAAM of VERENIGINGSNAAM. 

 

Let op: voor deelnemers die alleen dubbelen wordt het inschrijfgeld gehalveerd; andersom, voor 

deelnemers die alleen enkelen geldt deze korting niet! Dus: 

 

 Jeugd (geboren 2004 of later) Senioren (2003 of eerder) 

Alleen Enkelspel €   13,50 € 16,50 

Alleen Dubbelspel €   6,75 €   8,25 

Enkelspel en Dubbelspel €   13,50 € 16,50 

 

Betalen in de zaal is principieel niet mogelijk. Spelers die niet op tijd betalen, kunnen op de 

reservelijst worden geplaatst of worden uitgesloten van deelname. Verschijnt de deelnemer toch op 

het toernooi en is er plek door een afmelding of uitval, dan betaalt de deelnemer met uitzondering 

het inschrijfgeld ter plekke, maar wordt er € 2,00 toeslag in rekening gebracht, mits hier vooraf met 

de organisatie afspraken over zijn gemaakt. 
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