
Koninklijke Belgische Tafeltennisbond 
Nationale Sportieve Commissie 

 

OPROEP VOOR KANDIDATUREN 
 

 

Kennisgeving aan de clubs aangesloten bij de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond dat er 

oproep wordt uitgevaardigd voor kandidaturen met het oog op de organisatie van de  : 
 

FINALE van de Beker van België 
 

Zondag 15/05/2016 
 

De clubs die geïnteresseerd zijn om dit evenement te ontvangen worden 

verzocht hun kandidatuur op te sturen voor 15 februari 2016 naar  
Philippe Heraly  

210 A Chaussée de Boondael - 1050 Ixelles - GSM : 0479/545662  
Mail : philippeheraly@hotmail.com 
 

Lastenboek 
 

De organisator van de finale van de Beker van België verbindt zich tot : 

 
 Het gebruik van materiaal TIBHAR voor de 2 tafels, speelveld 

omrandingen, 2 scheidsrechtertafels en 2 telborden (beschikbaar bij de 

KBTTB *). 
 Plaatsen van TARAFLEX (beschikbaar bij de KBTTB *). 
 2 scheidsrechtertafels voorzien + 1 tafel voor de hoofdscheidsrechter. 
 Ook een tafel voorzien om op te warmen, in een ander lokaal, ofwel in 

een hoek van de sportzaal maar wel afgesloten. 
 Een perstafel voorzien. 
 Een VIP ruimte voorzien in de zaal van de officiëlen van de bond. 
 Er moet een lichte maaltijd voorzien worden voor de spelers op het eind 

van elke finale. 
 De finale Dames zal aanvangen om 14u30, het lokaal moet dus geopend 

worden ten laatste om 13u00, de finale wordt op één tafel gespeeld. 
 De finale Heren zal beginnen om 18u00 en wordt op één tafel gespeeld. 
 Er mag een toegangsprijs van maximum 5 € gevraagd worden, in dit 

geval wordt aan elke club die deelneemt aan de finale 2 gratis 
toegangstickets geschonken.  

 Een lichte maaltijd voorzien voor de deelnemers op het eind van 

wedstrijden (spelers en trainers). 
 

 De huur van het materiaal is gratis maar het vervoer is ten laste van de 

organisator. 

 
Philippe Heraly, 

Verantwoordelijke Beker van België  
 

mailto:girardo@skynet.be

