
MEERKAMPEN JEUGD EN STARTERS VOORJAAR 2022 

Wie kunnen er deelnemen?  

Alle jeugdleden die bij de NTTB zijn ingeschreven en geen landelijke competitie spelen. 

Deelnemers hoeven niet competitiegerechtigd te zijn, deelname is gratis. 

Hoe wordt er gespeeld? 

De deelnemers spelen zoveel mogelijk in 6-kampen, die op rating worden ingedeeld. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er meerdere categorieën, waartussen ook 

promotie en degradatie wordt toegepast. De nummer 1 uit de meerkamp promoveert naar 

een categorie hoger, de nummer 6 uit de meerkamp degradeert naar een categorie lager. 

Wanneer wordt er gespeeld? 

Zaterdag 5 maart  

Zaterdag 12 maart 

Zaterdag 19 maart 

Zaterdag 2 april 

Zaterdag 9 april 

Zaterdag 23 april (Finales)  

Waar wordt gespeeld, op welke tijdstippen en hoelang duurt het? 

De meerkampen worden in verschillende speelzalen gespeeld. We proberen in verband met 

coachen en vervoer ervoor te zorgen dat meerdere deelnemers van dezelfde club in 

dezelfde zaal spelen. De aanvangstijd is in principe 11.00 uur en de meerkampen worden op 

2 tafels gespeeld, waardoor de speelduur maximaal 3 uur zal bedragen. 

Wat is de deadline voor deelname? 

Op 26 februari moeten de inschrijvingen binnen zijn. We gaan ervan uit dat de deelnemers 

op alle zaterdagen deelnemen. Bij ziekte of verhindering graag minimaal 24 uur vantevoren 

afmelden, per mail (frankmoonen@nttblimburg.nl) of telefoon (06-15016377)  

Tellen de wedstrijden mee voor de ELO-rating? 

Ja, alle gespeelde wedstrijden tellen mee voor de rating. Een week vantevoren zullen de 

meerkampen worden gepubliceerd, online en per mail.   

Wie gaan naar de finale? 

De zes beste spelers per categorie spelen de finale op zaterdag 23 april. De winnaar van een 

6-kamp krijgt 6 punten, de nummer 2 krijgt 5 punten, de nummer 3 krijgt 4 punten enz. Hoe 

vaker je meedoet, hoe meer punten je kunt verdienen voor het finaletoernooi. 

Inschrijven? 

Dat kan via onderstaand formulier. De coördinator van de club zorgt dat de informatie op de 

goede plaats terecht komt en is ook verantwoordelijk voor de meerkampen die bij hun club 

worden gespeeld. Zo moeten de uitslagen door worden gegeven, belangrijk voor de indeling 

van de volgende meerkampen. Noteer ook de e-mail adressen van de deelnemers (of hun 

ouders), zodat ze rechtstreeks de indelingen en tussenstanden op de mail krijgen. 

 

mailto:frankmoonen@nttblimburg.nl


INSCHRIJFFORMULIER MEERKAMPEN JEUGD LIMBURG  

(mailen naar frankmoonen@nttblimburg.nl) coördinator vereniging: ………………………………………………………………………. 

Naam:    Vereniging:   e-mail adres deelnemer :  

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 

………………………………………….. ………………………………………… …………………………………………………. 
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