
1e Kampioenschap van Groot Gelre

Een nieuwe activiteit van de 3 Gelderse districten van de NBB

7 mei 2022

De districtsbesturen van de districten “Midden en Oost Gelderland”, “Nijmegen” en “Ijsselstreek” van de

NBB nodigen jullie uit voor een nieuw evenement: het kampioenschap van Groot Gelre. Dit is een parentoer-

nooi bedoeld vooralle spelers in deze districten. Naast de eer entitels, is het ook belangrijk datweeen gezellige

dag hebben waar iedereen zich thuis voelt. Door de opzet van het toernooi maken ook minder ervaren spelers

kans op eretitels en prijzen. We hopen jullie allemaal bij deze nieuwe activiteit te mogen begroeten.

Datum: Zaterdag 7 mei 2022.

Tijden: Zaal open vanaf 9:30, start spelen om 10:00, prijsuitreiking rond 17:30.

Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24, 7333 NJ Apeldoorn. Gratis parkeren en bushalte op

loopafstand.

Inschrijfgeld: e50 per paar, inclusief koffie/thee bij ontvangst, lunch en borrelhapje. Het inschrijfgeld kan

uitsluitend worden voldaan via een automatische incasso.

Lunch: Inbegrepen bij het inschrijfgeld, paren die niet willen willen lunchen krijgen e20 korting op het in-

schrijfgeld.

Deelname: Staat open voor alle spelers die lid zijn van een club in een van de drie Gelderse districten (Ijssel-

streek, Nijmegen en Midden & Oost Gelderland) of die woonachtig zijn in de provincie Gelderland.

Opzet: Parenwedstrijd in 3 groepen gebaseerd op speelsterkte, zie onderstaand voor de groepsindeling. Twee

zittingen van circa 21 spellen.

Prijzen: In natura, meesterpunten volgens de geldende schaal.

Coronabepaling: Dit toernooi zal gespeeld worden volgens de dan geldende overheidsbepalingen omtrent

het coronavirus.

Inschrijven: Bij voorkeur via www.mijnnbb.nl, zie ommezijde voor details. Als dit problemen geeft dan

per email naar grootgelre@gmail.com onder vermelding van de namen van de spelers, hun NBB-

lidmaatschapsnummer en een IBAN nummer voor de betaling. De inschrijving sluit op 1 mei of zoveel

eerder als het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Inlichtingen: Per email via grootgelre@gmail.com of telefonisch via 06-55861746 tijdens kantooruren.



Methode van groepsindeling

Het toernooi zal worden gespeeld in 3 groepen (A, B, C) waarbij de NBB-ranking van het paar bepalend is voor

de groep waarin men speelt.

De A-groep zal bestaan uit circa 1/3 van het veld met daarin de paren met de hoogste NBB-rating per 1

september 2021. De B-groep zal bestaan uit het middelste deel van het veld en de C-groep uit het onderste

deel. Hierdoor krijgen we drie groepen met naar verwachting ongeveer deze sterkte:

A: Wedstrijd- en competitiespelers spelers, hoofdklasse en hoger.

B: Ervaren clubspelers, lagere klasses district.

C: Minder-ervaren spelers.

In alle groepen zijn prijzen te verdienen alsmede de titel “kampioen van Groot Gelre, categorie …”.

Paren die in een hogere groep ingedeeld willen worden dan waarop zij naar verwachting op grond van

de rating terecht zouden komen, kunnen dit bij inschrijving aangeven. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee

worden gehouden.

De organisatie behoudt zich recht voor omde aantallen paren in de groepen aan te passen aan de aantallen

deelnemers en de voorkeur van de deelnemers.

Inschrijven via www.mijnNBB.nl

• Ga naar de website www.mijnnbb.nl en meld je aan met je lidmaatschapsnummer en wachtwoord.

Een vergeten wachtwoord is op te vragen via de knop “wachtwoord vergeten” aan de linkerkant van het

scherm.

• Op het volgende scherm, klik op “persoon”, halverwege de rechterkant van het scherm.

• Klik hierna op “inschrijvingen” aan de linkerkant van het scherm.

• Klik op “Inschrijven” midden op het scherm.

• Kies “parencompetitie” en klik op “volgende”.

• In de lijst, kies “Kampioenschap van Groot Gelre” en klik op “volgende”.

• Voor het lidnummer van je partner in en klik op “volgende”.

• Voor de gegevens van je bankrekening in en klik op “volgende”. Een IBAN nummer moet worden opge-

geven zonder spaties.

• Voer eventuele opmerkingen in en klik op “voltooien”.

Klaar, na enkele minuten ontvang je een bevestiging per email.


