
     INTERNATIONAL  YOUTH  CUP  

4-5-6 juni 2022 

TTC HASSELT – BELGIUM 
 

28 ste  EDITIE 
 

 

 

 

INFORMATIE : TTC HASSELT 
   Maurice Janssens 
   St Lambrechtsherkstraat 69/3 
   3500     HASSELT 
   Belgium 
   tel. 00 32 (0)495 223764    
   e-mail : iyc-hasselt@hotmail.com  

 
WANNEER : 4,5 en 6 juni 2022  (Pinksterweekend) 
 
 
WAAR :    Tafeltenniscentrum TTC Hasselt 
                 Beukenhof 
                 St Lambrechtsherkstraat 69 
                 Hasselt - St Lambrechts Herk 
                 en nog andere sporthallen in Hasselt  
 

Noteer uw keuze, Elite of niet,  op formulier 2. (zie voorbeeld) 
Ploeg Elite Naam + voornaam Geboorte Indiv.  Maaltijden maat T-shirt 

   Datum  A  B  C  D  E XXS, XS, S, M, L, XL, 
XXL 

B-B X 1. AAAAAAAAAAA   BBBBB 01/01/04 B-B-E A XL 

  2. CCCCCCCCC    DDDD 01/01/05 B-B-E A L 

  3. EEEEEEEEEE   FFFF 01/01/05 B-B C L 

  4. GGGGGGGGG   HHHH 01/01/07 C-B-E C M 

D-B  1. IIII   JJJJ 01/01/09 D-B-E A-12 S 

  2. KKKK   LLLLLLLLLL 01/01/09 D-B-E A-12 S 

  3. MMMMMM  NNNNN 01/01/10 D-B A-12 XS 

  4. OOOOOO   PPPP 01/01/11 E-B  XXS 

       

 
 

Hier aankruisen als 

de ploeg elite wenst 

te spelen aub 

“E” toevoegen als de 

speler in enkel Elite 

wenst te spelen aub.  



In de A-reeks kunnen dit jaar ook de spelers geboren in 1999 en 2000 nog meedoen, 
zij hebben hun laatste jaar voor deelname gemist in 2000 en 2001 toen het tornooi 
omwille van Covid niet kon doorg aan ! 
 
REEKSEN : A-B(oys) = geboren 1999-2000-2001-2002-2003 
  A-G(irls) =  geboren 1999-2000-2001-2002-2003 
  B-B = geboren 2004-2005-2006  
  B-G = geboren 2004-2005-2006 
  C-B = geboren 2007-2008 
  C-G = geboren 2007-2008 
  D-B = geboren 2009-2010 
  D-G = geboren 2009-2010 
  E-B = geboren 2011 en vroeger   
  E-G = geboren 2011 en vroeger 
 
 
 
 
Ploegencompetitie : JONGENS :  ploegen van 3 spelers, een 4de speler is in  
    het dubbel toegelaten 
    wedstrijdsysteem = 6 enkels (en dubbel in de 2de fase bij  
    3-3) 

MEISJES :  ploegen van 2 spelers, een derde speelster 
 is in het dubbel toegelaten 

    wedstrijdsysteem = 4 enkels (en dubbel in 2de ronde   
bij 2-2) 

 
De eerste fase wordt in 2 rondes  met telkens poules van 3 of 4 ploegen gespeeld. 
De tweede fase is een KO-systeem met verliezersronde, elke plaats wordt via een 
laatste duel toegekend. 
Er wordt getracht elke ploeg een 6- tot 7-tal wedstrijden te laten spelen. 
 
Enkeltornooi :  Aparte reeksen voor de 10 verschillende categorieën 

De eerste ronde wordt ook, indien er voldoende inschrijvingen 
zijn, in poules van 4, 5 of 6 gespeeld. Daarna gaan alle spelers 
naar de  hoofdtabel, deze wordt in KO systeem gespeeld.  De 
uitslag in de poules is bepalend voor de plaatsing op de 
hoofdtabel. 
 

 
 
 
 
 

Zaterdagavond 04/06/22 om 20 uur                                  DIEHARDS TORNOOI 
Tornooi voor begeleiders, medewerkers en iedereen geboren in 2000 

of vroeger. 
Inschrijven kan vooraf of ter plaatse op het secretariaat tot zaterdag 04/06/22 19u30. 

 
 



 
 
 
INSCHRIJVINGSGELD :  30EURO per speler, voor alle reeksen 
      5 EURO per speler voor het DIEHARDS tornooi 
 
 
 
PRIJZEN : bekers, trofeeën, medailles  
 
 

  !!! GRATIS  TORNOOI-T-SHIRT VOOR ELKE DEELNEMER 

 
 
REGLEMENTEN 
 
* men kan slechts in één ploeg aantreden 
* men mag inschrijven in de reeks juist hoger  
* de reglementen van de ITTF worden gevolgd 
* de volledige reglementen zijn ter beschikking, zie website : 
http://www.ttchasselt.be 
 
INSCHRIJVING 
 
Ten laatste op  24 MEI 2022 worden de inschrijvingen verwacht, enkel via mail en 
enkel via het officiële inschrijvingsformulier in bijlage !  Dit betreft zowel de 
inschrijving van de club en het aantal ploegen, alsook de individuele gegevens . 
 

 ZIE DE BIJGEVOEGDE INSCHRIJVINGSFORMULIEREN AUB 
 OM ZOVEEL MOGELIJK FOUTEN UIT TE SLUITEN EN OM “VOLLEDIGE” 

GEGEVENS TE ONTVANGEN AANVAARDEN WE ENKEL NOG DE 
INGEVULDE INSCHRIJVINGSFORMULIEREN EN DIT ALS BIJLAGE (WORD 
of PDF document aub)    

 Ook liever geen met de hand geschreven documenten die na scannen  
doorgemaild worden : dit geeft alleen maar meer kans op fouten ! 

 
Opgelet !!! net als voorheen kunnen de inschrijvingsgelden vooraf gestort worden, bij 
aankomst betalen kan ook.   
U ontvangt een rekening enkele dagen voor het tornooi per e-mail. 
Bankgegevens :  TTC Hasselt vzw 
   Sint Lambrechtsherkstraat 69/3 – 3500  Hasselt 
   BIC : KREDBEBB     IBAN : BE68 7370 2682 9334  
 
 

 
Reservaties voor Molenheide dienen vooraf betaald te worden : 

20 % na bevestiging van de reservatie 
40 % uiterlijk op 25/03/22 
saldo uiterlijk op 25/04/22 

 



 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
 
Vrijdag 3 juni : aankomst van de delegaties 
    afspraak :  Tafeltenniscentrum TTC Hasselt 
          Beukenhof 
          St Lambrechtsherkstraat 69 

3500 Hasselt - St Lambrechts Herk 
          Tel. : 00 32 495 223764 (Maurice Janssens) 
   informatie i.v.m. het programma op het  tornooisecretariaat 
 
 
 
Zaterdag 4 juni : 10 uur :  ploegencompetitie 
     namiddag eerste ronde enkel 
   20 uur :   DIEHARDS 
 
 
 
Zondag 5 juni :  10 uur :  ploegencompetitie 
     namiddag enkel 
   17 uur :  finales enkel 
 
   18 uur :  BBQ voor alle deelnemers en begeleiders  

      (vooraf inschrijven noodzakelijk) 
    
   Vanaf 20 u :  Feestavond (vooraf inschrijven niet nodig)  

Einde om middernacht 
 
 
 
Maandag 6 juni : 10 uur :  ploegencompetitie 
   12 u30 :  finales ploegencompetitie 
   15 uur :  huldiging en sluitingsceremonie 
 
 
 
Dit programma kan, na ontvangst van de inschrijvingen, licht gewijzigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Meals :  

varied buffet and lower prizes for children -12  

 

 

years !!! 
MAALTIJDEN          Volw. / -12j 

 
A. ontbijt 4/6 – 5/6 - 6/6 + warme maaltijd (buffet) op 4/6 - 5/6 (bbq) 55€  /  46 € 
 
 
B. enkel ontbijt op 4/6 - 5/6 - 6/6            27 € / 26 €  
 
 
C. enkel warme maaltijd - 's avonds (buffet) op 4/6 en 5/6 (bbq)    30 € / 20 € 
 
 
D. zelfde als A + lunchpakket voor ’s middags      70 € / 61 € 
     Af te halen bij het ontbijt 
 
 
E : 2 warme maaltijden + 3 x lunchpakket      44 € / 35 € 
. 

 
 

 
Ontbijt : 
 
Uitgebreid ontbijtbuffet met o.a. :  
brood – warme dranken en fruitsap – diverse soorten beleg – cornflakes – roerei – 
spek – yoghurt – fruitsla  
 
Warme maaltijden  
 
Buffet 4/6 
Soep – Saladebar - 2 soorten warme groenten - 3 soorten vlees - Ijsje 
 
BBQ 5/6 
3 stukken vlees – groenten – sauzen - brood 

 
 

 

 
 

MAALTIJDEN 

Zaterdag : gevarieerd buffet 

Zondag : barbecue 



 
 
 

VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN 
 
 
 
HOTEL :   kan, indien gewenst,  gereserveerd worden via TTC Hasselt mits 
                     betaling voorschot bij reservatie 
 
 
 
JEUGDHERBERG :  
Jeugdherberg in Hasselt = Hostel H 
 

www.jeugdherbergen.be/nl/contact-hasselt 
 
Jeugdherbergen in de omgeving :  
http://www.goudengids.be/qn/business/advanced/where/Provincie%20Limburg/
what/jeugdherbergen/ 
 
 
 
 
 
KLASLOKAAL : 
 - aantal beperkt  
 - in klas- en jeugdlokalen in de omgeving van Tafeltenniscentrum TTC Hasselt 
 - op matras slapen op de grond 
 - voor het ganse weekend:  

slechts 35 EURO / persoon (matras inbegrepen : max. 130 stuks) 
slechts 30 EURO / persoon (zonder matras, luchtmatras meebrengen) 
 
 
 
 

 

CAMPING : eigen tent op het domein Beukenhof  
 10 EUR per persoon met een maximum van 50 EUR per tent/caravan voor het  
 ganse weekend (inschrijving bij aankomst in het tornooisecretariaat) 

 
 
 
 

GELIEVE TIJDIG UW VERBLIJF TE RESERVEREN VIA BIJGEVOEGD 
FORMULIER 

 
 
 



NIEUW in 2022 

Legertenten :  volledig klaar met grondzeil - met of zonder bedden 

Domein Beukenhof (Tafeltenniscentrum TTC Hasselt) 

         

Tent 10 pers.                                                               Tent 20 pers. 

        

Bed met matras                                                          Grondzeil inbegrepen 

10 personen = 300 euro (alles inbegrepen, zonder bedden) 

20 personen = 550 euro (alles inbegrepen, zonder bedden) 

Supplement bedden : per bed met matras = 25 euro 

Bijkomende info : 

- Elektriciteit wordt tot in elke tent voorzien (1 stopcontact) 
- Toiletten en douches beschikbaar op het domein 
- Niet toegelaten om te koken in de tenten (veiligheid) 
- Parkeren op de daartoe voorziene plaatsen 

Momenteel hebben wij 5 tenten voor 10 pers. en 5 voor 20 personen in optie. 

Reserveren via mail aan iyc-hasselt@hotmail.com,  

vooraf betalen na bevestiging van reservatie. 

mailto:iyc-hasselt@hotmail.com


 
VAKANTIECENTRUM  MOLENHEIDE :  www.molenheide.be 

 zeer goede accomodatie 
 kleine huisjes voor 4, 5, 6 of 8 personen 
 op ongeveer 20 km van Hasselt 
 men moet zelf over vervoer beschikken 

 
van vrijdag 3 juni t/m dinsdag 7 juni 2022 (4 nachten)  

  
Personen Prijs via IYC 

 
Basisprijs 

      Economy  Penta 5 700 
 

866 

 
Novis 6 910 

 
1018 

 
Verdo + 5 965 

 
1231 

      

      Comfortplus Agora 6 1070 
 

1448 

 
Patio 8 1350 

 
1828 

 
Octo 8 1220 

 
1558 

  

Inbegrepen : 

 Huur gemeubelde bungalow – 2
de

 sleutel 

 Dagelijkse toegang tot Aquapolis en Kids Valley 

 Water en elektriciteit 

 Verzekering brand 

 Eindschoonmaak indien bungalow in aanvaardbare staat achtergelaten wordt, dwz : 
- Afwas proper en droog in de kasten 
- Koelkast leeg 
- Afval in containers deponeren 
- Bed- en badlinnen in de daarvoor voorziene zakken stoppen en aan binnenkant van voordeur zetten 

 Verblijfsonkosten en reserveringskosten 
 

Niet inbegrepen : 

 De waarborg 100 €/weekend per bungalow  Max. van 300 €/delegatie 

 Bedlinnen : zelf meebrengen of regelen via de receptie van Molenheide  9 euro per pakket 

 Badlinnen : zelf meebrengen of regelen via de receptie van Molenheide  9 euro per pakket 
 

 
Wij hebben een optie voor volgende bungalows : 

10 Penta, 8 Novis, , 7 Verdo +, 6 Agora, 5 Patio, 4 Octo  
 

TOEKENNING IN VOLGORDE VAN DE DATUM VAN RESERVATIE 
 

 
Regeling i.v.m. betaling  : 

Reservaties voor Molenheide dienen vooraf betaald te worden : 
20 % na bevestiging van de reservatie 

40 % uiterlijk op 25/03/22 
saldo uiterlijk op 25/04/22 

 

 

 



 
 
 
VOORBEELD :  
 
 
 
 

 Jongens :     

       

Ploeg Elite Naam + voornaam Gebo
orte 

Indiv.  Maaltijden maat T-shirt 

   Datu
m 

 A  B  C  D 
E 

XXS, XS, S, M, 
L, XL, XXL, 
XXXL 

B-B X 1. AAAAAAAAAAA   BBBBB 01/01/04 B-B-E A XL 

  2. CCCCCCCCC    DDDD 01/01/05 B-B-E A L 

  3. EEEEEEEEEE   FFFF 01/01/06 B-B C L 

  4. GGGGGGGGG   HHHH 01/01/07 C-B-E C M 

D-B  1. IIII   JJJJ 01/01/09 D-B-E  S 

  2. KKKK   LLLLLLLLLL 01/01/10 D-B-E A-12 S 

  3. MMMMMM  NNNNN 01/01/10 D-B A-12 XS 

  4. OOOOOO   PPPP 01/01/11 E-B A-12 XXS 

  1.     

  2.     

  3.     

  4.     

  1.     

  2.     

  3.     

  4.     

       
  Meisjes :      

       

Ploeg Elite Naam + voornaam Gebo
orte 

Indiv.  Maaltijden Maat T-shirt 

   Datu
m 

 A  B  C  D  
E 

XXS, XS, S, M, 
L, XL, XXL, 
XXXL 

  1.     

  2.     

  3.     

  1.     

  2.     

  3.     

  1.     

  2.     

  3.     

 
 


