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KAMPIOENSCHAP van BELGIE - Reeks “A” enkel 

en dubbels A 

03 en 04 maart 2018 

LASTENKOHIER 
 

De inrichting van de Individuele Kampioenschappen van België “Reeks Enkel en dubbel A” zullen toevertrouwd 

worden aan een Club of een Organisatiecomité bij aanbesteding door de Nationale Raad van Bestuur na 

beraadslaging van de ontvangen kandidaturen. De inschrijvingen moeten onder gesloten omslag verstuurd worden 

naar: Claude Junius, rue Jules Dohogne 48 à 4800 Verviers, tegen uiterlijk 15 september 2017. 
 

De vleugels of provincies die een evenement vieren en dit voor 10 september 2017 melden zullen voorrang 

verkrijgen. 

 
De Nationale Technische & Evenementencommissie van de Vzw KBTTB zal een lid van haar Commissie 

aanduiden, met name de Directeur van de competitie, die toezicht zal uitoefenen op de inrichting van dit 

Kampioenschap en bijgevolg nauw moet betrokken worden bij iedere fase van de voorbereiding. 

 

De planning van de betaling is als volgt vastgelegd: de organisator zal 50 % van het bedrag betalen bij de 

ondertekening van het contract voor de organisatie, en het saldo zijnde 50 % één week voor het begin van de 

competitie. 

 

Voor de ondertekening van het contract zal de tornooidirecteur samen met een lid van zijn commissie de 

voorgestelde accommodatie bezichtigen en enkel het contract laten ondertekenen als aan al de in deze 

overeenkomst aangehaalde punten, wat betreft infrastructuur, voldaan wordt. 

 

1. Verplichtingen van de inrichter: 
 

a) Zaal: 

 

De inrichter zal alle nodige verzekeringen moeten onderschrijven en het bewijs van onderschrijving meebrengen bij 

de ondertekening.  Het betreft verzekeringen ivm: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke letsels en vervoer van 

materiaal. Een gespecialiseerde firma wordt aanbevolen. 

De zaal moet beantwoorden aan de normen opgelegd door de brandweer en de controleorganismen. 

De zaal zal ter beschikking zijn de dag voor de competitie vanaf 14.00 uur om de vloerbedekking te kunnen 

plaatsen. 

 

Ze zal uitgerust zijn met volgende infrastructuur: 

 

Tribunes: de tribunes moeten geschikt zijn voor minstens 500 zitplaatsen, met inbegrip van een perstribune (20 pl.) 

en een VIP-tribune voor de genodigden van de Bond (80 pl.). 

 

Verlichting: zal aan de internationale normen moeten voldoen (800 lux op de tafels, 500 lux in de speelruimte). 

 

Geluid: de installatie moet gebruikt kunnen worden voor de sfeermuziek, door de presentator (bij voorkeur met een 

draadloze microfoon), door de scheidsrechter (finales), voor het volkslied.  Een tweede draadloze microfoon moet 

voorzien zijn voor de hoofdscheidsrechtertafel. 

 

Speelruimte: moet voldoen aan de normen van de vzw KBTTB beschreven in de Sportreglementen op 

www.kbttb.be. 

Bij voorkeur slechts één wedstrijdzaal voorzien. 

14 tafels voor de zaterdag en 4 voor de zondag. 
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Afmetingen van de speelvelden: 

Zaterdag: 4 tafels centraal (14 x 7 meter) en 10 tafels rondom (12 x 6 meter) 

Zondag: 4 tafels centraal (14 x 7 meter) 

De speelruimte voor de vier centrale tafels zal voorzien zijn van Taraflex zowel op zaterdag als op zondag.  De 

opstelling en het vervoer van de Taraflex is ten laste van de KBTTB.  Een inspeelzaal met 4 tafels moet voorzien 

zijn. 

 

Materiaal van het officiële merk Tibhar: speeltafels, scheidsrechtertafels, scoreborden, omheiningen, 

handdoekbakjes en naambordjes, op te hangen aan de omheiningen, kunnen door de vzw KBTTB geleverd worden. 

Het vervoer en de installatie van het materiaal vallen ten laste van de organisator. 

Ballen van het officieel merk van witte kleur zullen geleverd worden door de vzw KBTTB. 

 

Meubilair: voldoende tafels en stoelen voorzien voor de pers, de spelers, de coaches en de scheidsrechters. 

 

Fotografen: een ruimte voorzien voor de fotografen. 

 

Dweilen: zowel voor de spelers (voetzolen vegen) als om zweetdruppels op te drogen (voorkomen van valpartijen). 

 

Vlaggen: Belgische vlag en deze van de plaatselijke en regionale overheden (in gemeen overleg te bepalen). 

 

Belgisch volkslied: beschikken over cassette of compact disc, (sfeermuziek is gewenst). 

 

Elektrische aansluitingen: voor koelkast met water, geluid, pers.  Te plaatsen in de call area en bij de 

hoofdscheidsrechtertafel. 

 

Bewegwijzering: wegwijzers zullen geplaatst worden om de toeschouwers toe te laten de zaal gemakkelijk te 

bereiken. 

 

Telecommunicatie: een internetverbinding zal ter beschikking gesteld worden van de federatie en de pers.  De 

tijdelijke aansluitingen en de kosten van de gesprekken zijn ten laste van de organisator die verantwoordelijk is 

voor de vergunningen, lasten en taksen inclusief eventueel verschuldigde BTW. 

 

b) Lokalen: 

Lijst van de vereiste lokalen: 

• medische dienst en/of post Eerste Hulp bij Ongevallen (E.H.B.O.) 

• opslagplaats  

• secretariaat 

• kleedkamers spelers/ speelsters en scheidsrechters 

• pers 

• kassa (te beoordelen door organisator) 

• kleedkamer(s) toeschouwers 

• aanwijzing lokalen  

• ruimte om Vips te verwelkomen 

• ruimte voor verkoopstanden. 

• gesloten ruimte voor dopingcontrole voorzien van een toilet 

• defibrillator + bevoegde persoon voor het gebruik 

• call area voor de spelers 

• verlucht lokaal voor controle van de paletten dicht bij de “call area” 

• afgeschermde ruimte voor de hoofdscheidsrechter en zijn adjuncten. Van op deze ruimte moet de volledige zaal 

duidelijk zichtbaar zijn. 

• lokaal waar de scheidsrechters, pers en eerste hulppost hun sandwiches en drank kunnen nuttigen. 
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c) Gastvrijheid: (ten laste van de organisator) 

 

Parking VIP: een aantal parkeerplaatsen voor de VIP moet voorhanden zijn dicht bij de speelzaal. 

Restaurant: sandwiches en drank voor de scheidsrechters, de pers en de eerste hulppost voorzien in passend lokaal. 

Receptie: na de huldigingsplechtigheid een receptie voorzien voor de spelers van het podium enkelspel, hun trainer, 

de laureaten van de gouden paletten en hun ouders, de laureaat van de beste speler van het jaar, de journalisten en 

de gedelegeerden van de gemeente/stad en de bond. 

De KBTTB voorziet speciale tickets voor deze laureaten en overhandigt die op het podium. 

(klein koud buffet voor 100 personen) 

 

d) Drukwerken: 

 

De organisator zal er voor zorgen dat volgende documenten gedrukt worden: 

• affiches en inkomkaarten met daarop het logo van de partners van de vzw KBTTB (verschillend voor VIPS, 

volwassenen, jeugd) 

• toegangsbewijzen (badges); 

• parkingkaarten 

 

e) Protocol: 

 

De vzw KBTTB zal een lijst opstellen van de personen die moeten uitgenodigd worden en de KBTTB zal voor de 

opvang zorgen van de genodigden. 

De organisator mag genodigden voorstellen aan de KBTTB die zijn akkoord zal geven in functie van het aantal 

genodigden dat dient gerespecteerd te worden (100). 

Een podium is door de organisator te voorzien.  De vzw KBTTB zorgt voor de medailles en de prijzenpot. 

De bloemen (12 ruikers) zijn te voorzien door de organisator en dienen door deze gefactureerd te worden aan de 

KBTTB met een maximum uitgave van een 15 euro (niet te overschrijden) per ruiker. 

 

f) Controle: 

 

De organisator staat in voor de controle van de zaal, de VIP- ruimte en de parking. 

Hij zal de nodige contacten leggen met de lokale politie. 

De toegang tot de speelruimte zal geregeld worden volgens de richtlijnen van de competitiedirecteur. 

 

g) Pers: 

 

• De inrichter contacteert de lokale en de regionale pers 

• Een persbericht met alle nuttige informatie zal door de organisator verstuurd worden naar de 

persverantwoordelijke van de Bond. 

• Een goed zichtbare plaats zal ter beschikking staan van de pers. 

• Er zal een parking voorbehouden zijn aan de journalisten. 

 

h) Promotie: 

 

De vzw KBTTB zal de kampioenschappen aankondigen in zijn informatiebladen. 

De laatste finale van de zondag zal plaats vinden ten laatste om 16u, om de mediatisering te bevorderen. 

De organisator mag lokale acties ondernemen in samenspraak met de vzw KBTTB. 

De aanplakbrieven zullen gedrukt worden door de organisator en zullen de logo’s van de vzw KBTTB en van zijn 

partners bevatten.  Deze aanplakbrieven dienen goedgekeurd te worden door de KBTTB en dienen evenwaardig in 

het Nederlands en in het Frans te worden opgesteld. 
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i) Scheidsrechters: 

 

De scheidsrechters zijn aangeduid door en ten laste van de KBTTB. 

 

2. Rechten van de inrichter: 
 

De organisator ontvangt de opbrengst van de verkoop van de inkomkaarten, de inkomsten van een eventuele 

tombola, van de cafetaria, en toelagen.  De sponsoring mag niet in concurrentie zijn met de sponsors van de 

KBTTB, deze zijn……. 

Het inkomgeld bedraagt maximum 8€ (4€ voor jongeren van minder dan 16 jaar).  Deze is geldig voor de 2 dagen. 

De organisator zal 100 (honderd) gratis kaarten aan de vzw KBTTB bezorgen met een geldigheid van twee dagen. 

 

3. Reclame: 
 

De organisator mag een programmaboekje uitgeven echter uitsluitend met reclame voor merken, producten of 

diensten die op geen enkele manier concurreren met de sponsors van de Bond. 

De Bond behoudt zich het recht voor het reclamemateriaal van zijn contractuele partners aan te brengen. 

Een stand met de verkoop van tafeltennismateriaal is in exclusiviteit voor de firma TIBHAR. 

De organisator mag beroep doen op sponsors op voorwaarde dat deze geen concurrentie vormen met de sponsors 

van de Bond en enkel in samenspraak met de afgevaardigde van de Nationale Top & Evenementencommissie. 

Elk contract tussen de organisator en een sponsor, standhouder of partner moet voorgelegd worden ter goedkeuring 

aan de RvB van de KBTTB voor de aanvang van de competitie. 

 

4. Organiserend comité: 
 

De ondertekenaars, namens het organiserend comité verklaren zich persoonlijk aansprakelijk, voor alle 

verplichtingen als organisator. 

HANDTEKENINGEN 

 

Datum van ondertekening: ………………….. 

 

Voor de vzw KBTTB Voor het organiserend Comité 

 Naam en functie 

De Voorzitter, 

 

 

------------------------------ ------------------------------------ 

 

De Ondervoorzitter, 

 

 

------------------------------ ------------------------------------ 

 

De Secretaris-Generaal, 

 

 

------------------------------ ------------------------------------ 

 

De Tornooidirecteur, 

 

 

------------------------------- ------------------------------------- 


