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Veteranen-herfstcriterium VTTL 2016 

INGERICHT DOOR DE VTTL OP ZONDAG 27 november 2016 
  
Plaats: TTC ZANDVOORDE, Boterbloemstraat 29, 8400 Oostende 
Tafels:  10 of 11    Ballen: Tibhar plastiek 3 sterren wit (ITTF approved) 
Hoofdscheidsrechter: Dany Deslé     ICT: nog niet gekend 
Aanvang van de wedstrijden: 10 uur  Aanmelding: 9u00 – 9u30 
 
 
Aan dit criterium mogen deelnemen: 
 Dames en heren, geboren in 1976 en eerder. 
 De leden van beide Vleugels van de K.B.T.T.B.: VTTL en AF 
 Spelers aangesloten bij een officieel verbond dat door de I.T.T.F. is erkend 
 
Reeksen: 
 Dit criterium wordt ingedeeld in 3 reeksen. 
 Heren en dames gemengd: de dames spelen onder hun herenklassement. 
 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan een reeks in meerdere poules worden verdeeld. 
 
Prijzen:  - Geldprijzen in reeks B-C6 en reeks D0-D6, als volgt: 

 Indien 1 of 2 poules: 4 prijzen 

 Indien 3 of meer poules: 8 prijzen 
 - Geldprijzen voor eerste 4 in de reeks E0-NG 
 

 Reeks B-C6 Reeks D0-D6 reeks E0-NG 

1e € 50 € 35 € 25 

2e € 40 € 25 € 15 

3e € 30 € 15 € 10 

4e € 20 € 10 € 7,5 

5-8e € 10 € 7,5  

 
 
Inschrijven: 

 Inschrijvingsgeld criterium: € 6 
 Avondmaal (optioneel): Keuze tussen stoofvlees met frietjes of 1/2 kip met frietjes. Er wordt ook 

nog een koffie aangeboden. Dit alles voor de prijs van € 10. Indien men wenst te blijven eten, 
moet dat samen met de inschrijving worden doorgegeven! 

 Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 23 november 2016. De eerste 60 spelen zeker. 
 Inschrijven kan op twee manieren (in volgorde van voorkeur): 

1. http://competitie.vttl.be  via tornooien (registratie vereist) 
2. E-mail naar info@vttl.be met vermelding van aansluitingsnummer bij verbond, naam, 

voornaam, geslacht, klassement, club en vergeet niet maaltijdkeuze indien gewenst. 
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