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Inleiding 
Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Er kunnen andere 
aanpassingen aan het toernooi worden aangebracht, ook op basis van richtlijnen van de gemeentes. 
Tijdens de afdelingsronde worden de richtlijnen uit het protocol van de NTTB en van de betrokken 
speelzaal aangehouden. 
 
NJM Afdelingsronde 
De afdelingsronde van de Nationale Jeugdmeerkampen voor de afdeling Midden wordt op  
zondag 30 oktober 2022 gehouden bij TTV Hilversum. 
 
Gespeeld wordt in groepen volgens de landelijk geldende leeftijdscategorieën. 
 
• O11   geboren in 2012 of later      
• O13          geboren in 2010 of 2011     
• O15          geboren in 2008 of 2009   
• O17          geboren in 2006 of 2007     
• O19          geboren in 2004 of 2005    
 

 
 
 
Deelname afdeling 
Voor de NJM 2022/2023 kan iedereen zich inschrijven mits hij/zij aan de speelsterkte voldoet. 
Bij een vrije inschrijving kunnen alle spelers met een ELO rating zich inschrijven.    
 
O 19  meisjes  vrije inschrijving  
  jongens  minimumsterkte ELO 800  
 
O 17  meisjes  vrije inschrijving 
  jongens  minimumsterkte ELO 600 
 
O 15  meisjes  vrije inschrijving. 
  jongens  minimumsterkte ELO 400 
 
O 13  meisjes  vrije inschrijving. 
  jongens  vrije inschrijving. 
 
O 11  meisjes  vrije inschrijving. 
  jongens  vrije inschrijving. 
 
 
 
NB – de resultaten van deze wedstrijden tellen mee voor de landelijke jeugdranglijsten. 
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Rechtplaatsen (exclusief A spelers) 
 
Het aantal rechtplaatsen voor de kwartfinale NJM 2022/2023 voor de afdeling Midden: 
 
Meisjes O19 4  Jongens O19      5 
Meisjes O17 1  Jongens O17 9 
Meisjes O15 1  Jongens O15 2 
Meisjes O13 1  Jongens O13 5 
Meisjes O11      1         Jongens O11 1 
 
(wijzigingen voorbehouden) 
     
 
 
 
Er wordt gespeeld in de speelzaal van: 
TTV Hilversum, Vaartweg 52, 
1217 SV Hilversum. 
Tel.: 035 – 623 33 88 
 
De afdelingsronde Midden zal beginnen om 11.00 uur (zaal open om 10.00 uur). 
 
 
 
 
Plaatsing voor de kwartfinale landelijk  
Spelers uit de afdeling Midden met een A-licentie zijn rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale op 
zaterdag 4 december 2022. Zij dienen nog wel te worden ingeschreven voor de kwartfinale. 
 
 
Speelwijze 
Er worden meerkampen gespeeld, games tot 11 (met minimaal 2 punten verschil),  in best of five. 
Bij gelijk eindigen in een meerkamp van twee of meer deelnemers wordt de uiteindelijke 
rangschikking bepaald conform de meerkampregel. 
 
 
Data landelijke rondes (onder voorbehoud) 
4 december 2022 NJM kwartfinale Almere  
5 februari 2023  NJM halve finale Nijmegen/Arnhem  
27 en 28 mei 2023 NJM finale  Panningen 
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Inschrijven 
Het inschrijfformulier wordt naar de vereniging verzonden.  
Graag inschrijven per vereniging en het formulier mailen naar: 
John van Hoeven 
e-mail: afdelingsondersteuner@nttb-midden.nl  
 
Uiterlijk vrijdag 21 oktober 2022 dienen de aanmeldingen per e-mail binnen te zijn! 
 
Afmeldingen 
Bij verhindering dient minimaal 1 dag voor de speeldag worden afgemeld bij het inschrijfadres. 
 
Berichtgeving 
Op het wandschema in de kantine kan elke deelnemer de poule indeling  en tafelvermelding zien.  
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