
     INTERNATIONAL  YOUTH  CUP  

27-28-29 mei 2023 

TTC HASSELT – BELGIUM 
 

29 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 : 27, 28 en 29 mei 2023  (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 01/01/05 B-B-E A XL 

  2. CCCCCCCCC    DDDD 01/01/06 B-B-E A L 

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

  4. GGGGGGGGG   HHHH 01/01/08 C-B-E C M 

D-B  1. IIII   JJJJ 01/01/10 D-B-E A-12 S 

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

  3. MMMMMM  NNNNN 01/01/11 D-B A-12 XS 

  4. OOOOOO   PPPP 01/01/12 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.  



 
REEKSEN : A-B(oys) = geboren 2002-2003-2004 
  A-G(irls) =  geboren 2002-2003-2004 
  B-B = geboren 2005-2006-2007  
  B-G = geboren 2005-2006-2007 
  C-B = geboren 2008-2009 
  C-G = geboren 2008-2009 
  D-B = geboren 2010-2011 
  D-G = geboren 2010-2011 
  E-B = geboren 2012 en vroeger   
  E-G = geboren 2012 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 27/05/23 om 20 uur                                  DIEHARDS TORNOOI 
Tornooi voor begeleiders, medewerkers en iedereen geboren in 2001 

of vroeger. 
Inschrijven kan vooraf of ter plaatse op het secretariaat tot zaterdag 27/05/23 19u30. 

 
 
 
 
 



INSCHRIJVINGSGELD :  30 EURO 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  17 MEI 2023 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 25/03/23 
saldo uiterlijk op 25/04/23 

 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
 
 
Vrijdag 26 mei : 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 27 mei : 10 uur :  ploegencompetitie 
     namiddag eerste ronde enkel 
   20 uur :   DIEHARDS 
 
 
 
Zondag 28 mei :  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 29 mei : 10 uur :  ploegencompetitie 
   12 u30 :  finales ploegencompetitie 
   15 uur :  huldiging en sluitingsceremonie 
 
 
 
Dit programma kan, na ontvangst van de inschrijvingen, licht gewijzigd worden. 
 


