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26ste open Alexandria ’66 senioren 2 december 2018 
 

 
Naam    26ste open Alexandria ’66 toernooi.  

Datum    Zondag 2 december 2018 

Aanvang    09.30 uur. Let op! Zaal open vanaf 8.30 uur.  

Einde    Uiterlijk 18.00 uur. 

Toernooileiding   François de Leeuwe en Liesbeth van der Meer 

Email    toernooiensenior@ttv-a66.nl 

Goedkeuring Is verleend door het afdelingsbestuur van de NTTB, afdeling West. 

Tafels    Er zal worden gespeeld op maximaal 11 tafels. 

Ballen    Er zal worden gespeeld met 40+ Tibhar 3 ster. 

Deelname Deelname staat open voor alle seniorleden in de afdeling West, alsmede 

jeugdleden die in de seniorencompetitie uitkomen en een seniorenlicentie 

hebben. 

Indeling Dames en heren spelen gemengd in de licentieklassen C,D,E,F,G,H. 

Dames spelen twee licenties lager tenzij op verzoek anders aangegeven. 

Bij een te gering deelnemersveld kan er gecombineerd worden. 

Speelwijze   Er wordt gespeeld in meerkampen, daarna eventueel kruisfinale. 

Bondspas Iedere deelnemer dient bij inschrijving in het bezit te zijn van een door de 

NTTB verstrekt lidmaatschap (bondspas) 

Inschrijfadres   TTV Alexandria’66  

    Postbus 8217 

    3009 AE Rotterdam 

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt Є 8.00, waarvan €1.00 naar een goed doel gaat: 

Dirk Kuijt Foundation 

Inschrijving   Via Toernooiplanner:       https://www.toernooi.nl/openA'66   

Betaling  Inschrijving alleen mogelijk als er gelijk betaald wordt via toernooi.nl. 

Sluitingsdatum De inschrijving sluit op zondag 25 november 2018 of zoveel eerder als het 

maximum van 70 inschrijvingen is bereikt. 

Deelnemerskaarten  Via toernooi.nl is inschrijving definitief. 

Super Prestige Cup  Het toernooi maakt deel uit van de door de afdeling West  

ingestelde Super Prestige Cup. 

Bepalingen De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 

toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB. 

Instemmingsverklaring                 Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende 

verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door A’66  en organisaties 

waarmee A’66  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 social media van A’66 en organisaties waar de A’66 

verwerkersovereenkomsten mee heeft gesloten. 

 

Fotografie                                         Tijdens het toernooi zullen er foto’s gemaakt worden ter promotie op diverse 

communicatie kanalen van A’66. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt 

u dat op de toernooi dag aangeven bij de toernooileiding.  
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