Nederlandse Studenten Kampioenschappen
Tafeltennis
Tilburg, zondag 10 november 2019
Short introduction in English
SST Hyperion (Tilburg) is organising the Dutch Student Table Tennis Championships (NSK
Tafeltennis) on 10 November 2019.
This tournament is open for all full-time students, also for foreign students and former students
(2018/2019). It is also open for students who don’t play in a table tennis club. It starts at 10.00 h.
The medal ceremony is expected to be before 18.00 h.
The NSK is a formal event, under control of SSN (Student Sports Netherlands). The formal NTTBregulations will be used for the match system. To obey these rules, detailed information is given
below, in Dutch.
If you are interested but don’t understand the Dutch text, please contact someone at your own
educational institution or student sports club.
You can also contact the organisation at nsktafeltennistilburg@gmail.com

Algemeen
Adres
Sporthal T-Kwadraat, Olympiaplein 382 (Stappegoorweg), 5022 DX Tilburg, tel. 013-5836100.
Organisatie
Yannick Versprille, Feng Gao, Sven Monshouwer en Ineke de Graaf.
e-mail: nsktafeltennistilburg@gmail.com, tel.: +31 06 25 64 25 44 (Yannick Versprille)
Wedstrijdleider
Yannick Versprille, e-mail: nsktafeltennistilburg@gmail.com, tel.: +31 6 25 64 25 44.
Aanvang
De eerste wedstrijden van de NSK starten om 10.00 uur. De zaal is open vanaf 9:00 uur.
Einde
De finales van de NSK worden gepland om uiterlijk 17.30 uur. Er wordt ook gespeeld om de 3e
plaats.
Tafels
Er wordt gespeeld op blauwe tafels. Het maximale aantal tafels is 40.
Ballen
Er wordt gespeeld met witte TIBHAR ballen.

Deelname
Deelname aan de NSK is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:
• Je bent voltijd HBO/WO-student (collegejaar 2019/2020) of je was voltijd HBO/WO-student in
het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar (collegejaar 2018/2019). Dit geldt
ook voor buitenlandse studenten.
• Je hebt de minimale leeftijd van 16 jaar en de maximale leeftijd van 30 jaar.
Deelnemers zijn verplicht om op verzoek een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling,
van het lopende of vorige collegejaar, te tonen. Dit betreft zowel de studentenkaart als een kopie
van het DUO-bewijs van inschrijving.
Lidmaatschap van de NTTB is niet verplicht.
Deelnemers die geen lid zijn van de NTTB worden daglid van de NTTB. Hiermee vallen ze tijdens
de NSK onder de betreffende NTTB-verzekering.
Er is ruimte voor maximaal 200 deelnemers.
Binnen een klasse is het aantal deelnemers maximaal 64.
Klassenindeling
• De NSK Tafeltennis wordt gespeeld in een damesklasse en een herenklasse. De winnaars
mogen een jaar lang de titel Studentenkampioen Tafeltennis voeren.
• Naast een verdeling in dames en heren wordt er ook een verdeling gemaakt in sterkte op
basis van ELO-rating.
o NSK A (hoge rating): spelers die lid zijn van de NTTB (of recent lid geweest zijn en
nog een ELO-rating hebben) en meer dan een X-aantal punten hebben.
o NSK B (lage rating): spelers die lid zijn van de NTTB (of recent lid geweest zijn en
nog een ELO-rating hebben) en meer dan een X-aantal punten hebben.
o NSK Ping Pong (geen rating): spelers die geen ELO-rating hebben (zowel NTTBleden zonder rating als niet-NTTB-leden).
Het aantal punten voor de scheiding tussen NSK-A en NSK-B (X-aantal) zal afhankelijk zijn
van de hoeveelheid deelnemers en het niveau van de deelnemers (ELO-rating) en wordt
bepaald na de sluitingsdatum aan de hand van de inschrijvingen. Spelers zonder ELOrating kunnen door de organisatie hoger ingedeeld worden als er aanwijzingen zijn dat ze
een hoger spelniveau hebben (bijvoorbeeld spelers die in een buitenlandse competitie of in
een nevenbond spelen of gespeeld hebben).
Indien het aantal deelnemers in een klasse minder dan 8 is kan deze klasse worden
samengevoegd met een andere klasse, waarbij met name gezorgd zal worden dat de
deelnemers een aangenaam en sportief toernooi spelen.

Speelwijze
Volgens NTTB-reglement. De speelwijze is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar in principe
een 1e ronde met meerkampen (minimaal 4-kamp) en daarna vervolgrondes in een hoofdronde en
troostronde, waarbij ook gestart wordt met meerkampen (minimaal 3-kamp), vervolgens
een knock-out systeem. Alle wedstrijden worden gespeeld in “best of five” (gametelling tot 11). Bij
gelijk eindigen in de meerkamp wordt de meerkampregel toegepast.
De uitslagen tussen NTTB-leden worden opgenomen in de ELO-rating.
Arbitrage
Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.

Inschrijfinformatie
Inschrijving
Inschrijving kan door het inschrijfformulier (zie de bijlage) in te vullen en op te sturen naar
nsktafeltennistilburg@gmail.com.
Je inschrijving is pas compleet als de betaling ontvangen is op NL09RABO0332739090 t.n.v.
Hyperion, onder vermelding van NSK Tafeltennis 2019 en de namen van de deelnemers.
Voor vragen over de inschrijving, neem contact op met Yannick Versprille,
nsktafeltennistilburg@gmail.com.
Lidmaatschap van de NTTB is niet verplicht.
Deelnemers die geen lid zijn van de NTTB worden daglid van de NTTB. Hiermee vallen ze tijdens
de NSK onder de betreffende NTTB-verzekering.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving.
Bij de inschrijving dient de volgende informatie vermeld te worden:
• Voornaam
• Achternaam
• Geboortejaar
• Geslacht
• E-mail adres
• NTTB-Bondsnummer (voor NTTB-leden)
• Onderwijsinstelling
• Studiestad
Als je gebruikt maakt van de mogelijkheid voor een maaltijd dien je te kiezen uit het menu:
hamburger menu, kipsaté menu of vegetarische pasta.
Inschrijfgeld
• 10 euro per student
• 3 euro extra voor studenten waarvan de onderwijsinstelling niet aangesloten is bij
Studentensport Nederland, zie http://www.studentensport.nl/stichting-studentensportnederland/algemene-vergadering-av
• 10 euro extra (optioneel) voor een maaltijd met 2 consumpties
De inschrijving is pas compleet als het inschrijfgeld ontvangen is.
Sluitingsdatum
De inschrijving sluit op maandag 28 oktober 2019.
Prijzen
Er zijn minstens 2 prijzen per klasse beschikbaar.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is na afloop van het toernooi.
Berichtgeving
Berichtgeving van de aanvangstijden vindt plaats via het e-mailadres dat we hebben ontvangen bij
inschrijving. Zodra de indeling bekend is zal deze gepubliceerd worden, o.a. op
https://tafeltennis.nl/activiteit/nationaal-studenten-kampioenschap/?instance_id=333 en via de
Facebook pagina van STT Hyperion: https://www.facebook.com/STT-Hyperion-164043653645378/

Afmeldingen
Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 9 november worden afgemeld bij het inschrijfadres.
Sportkleding
Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn niet toegestaan.
Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden. Voor het tafeltennis-bat gelden de door
de NTTB gestelde eisen.
Tribune
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribune plaatsnemen.
Bij grote drukte kunnen we vragen of deelnemers die op dat moment geen wedstrijd spelen ook op
de tribune plaats nemen.
Entreegeld
Er wordt geen entreegeld geheven.
Parkeren
Is mogelijk in de ondergrondse parkeergarage: €2,20 per 24 uur of buiten op het parkeerplein van
Stappegoor: €1,00 per 24 uur.
Restaurant
In de sporthal is een restaurant aanwezig, waar kan worden gegeten. Er mogen geen etenswaren
in de zaal genuttigd worden.
Roken
In de gehele accommodatie mag niet gerookt worden.
Lijmen
In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden.
Bepalingen
In het geval van een onvolledige opkomst kunnen de indelingen op de toernooidag gewijzigd
worden. Daarnaast behoudt de toernooileiding zich alle rechten voor zoals omschreven in het
Toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.
Instemmingsverklaring (AVG)
Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende verwerkingen van gegevens
van alle deelnemers door SSN en door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB een
verwerkersovereenkomst heeft:
• publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling, wedstrijdschema,
uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites, apps en op sociale media
van de NTTB en organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee heeft
gesloten.
U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door u verstrekte persoonsgegevens voor:
• het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners waarmee de NTTB een
verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en
wedstrijden;
• onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB.

U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of films van de deelnemer op
websites, apps en sociale media van de NTTB of de mede-organisator. Dit geldt ook voor foto’s en
films waarop ook sponsors van tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan.
Overige
• Studentensport Nederland (SSN) maakt gebruik van de resultaten van de NSK bij de selectie
voor de European Games (EUG) in Belgrado van 13 tot en met 25 juli 2020 (het
tafeltennistoernooi is niet de gehele periode). Als je een speler bent van landelijk
(senioren)niveau en je hebt belangstelling om deel te nemen aan de EUG dan kun je dit melden
bij inschrijving. SSN streeft ernaar om in januari contact op te nemen met potentiële spelers
voor dit evenement.
• De NSK wordt gelijktijdig gespeeld met het A-Jeugdranglijsttoernooi. We bieden dus een
evenement waar zowel de nationale jeugdtop als de nationale studententop strijden om
belangrijke titels en ranglijstpunten.

STT Hyperion en Studentensport Nederland (SSN)
heten u van harte welkom op
zondag 10 november 2019
in Sporthal T-Kwadraat te Tilburg tijdens de
Nederlandse Studenten Kampioenschappen
Tafeltennis 2019
Partners:
Federation of Students Sports Tilburg (FOSST), Tilburg University,
NTTB, gemeente Tilburg

