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Belgisch Kampioenschap G-tafeltennis 2022 
Zondag 15 mei 2022 

Sportcentrum Balsakker - Balsakker 46A, 2275 Lille  
 
Wapper, Parantee-Psylos en Ligue Handisport Francophone nodigen alle G-tafeltennisser uit 

om deel te nemen aan de Belgisch Kampioenschap G-tafeltennis. De wedstrijd vindt plaats op 

zondag 15 mei 2022 in sporthal Balsakker. Alle G-tafeltennissers met een geldige classificatie 

en Belgische Nationaliteit kunnen deelnemen.   

 

INSCHRIJVEN: 

 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 5 mei (24u) door middel van dit online 

inschrijvingsformulier. 

 

De volgende reeksen worden gehanteerd:  

• enkel per klassement 

• enkel open 

• dubbel open 

• dubbel gemengd 

 

Een speler kan maximum aantreden in 3 verschillende reeksen 

 

Deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.  

Deelnemers betalen in totaal 6,00€ per persoon via overschrijving vóór 7 MEI op het 

rekeningnummer van Wapper vzw: BE38 7330 0938 4172 met mededeling: naam/sportclub 

inschrijving Belgische Kampioenschap. 

 

CLASSIFICATIE: 

 

Classificatie is vereist! Je kan je op de dag zelf laten classificeren, maar best zo snel mogelijk 

je aanvraag indienen via Parantee-Psylos: 

https://www.paranteepsylos.be/activiteiten/classificatie-tafeltennis. 

 

PROGRAMMATIE: 

 

9:00 Onthaal  

9:30 Aanmelden aan de wedstrijdtafel 

10:00 Start van de voormiddag wedstrijden 

12:30 Middagpauze 

13:30 Start van de namiddag wedstrijden 

17:00 Einde van de wedstrijden + aansluitend de huldiging  
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REGLEMENT:  

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van ITTC-ITTF-IPC en het 

reglement tafeltennis van Parantee-Psylos/LHF. Inschrijven impliceert het aanvaarden van 

het reglement en het volgen van de regels van Fairplay 

 

Competitiemanager Martin Schreyen is de hoofdscheidsrechter 

Forfaits kunnen bij hem gemeld worden: 0494 879782 

 

EXTRA INFORMATIE: 

 

 

• Sporthal (enkel te betreden met proper schoeisel), kleedkamers, sanitair en cafetaria 

zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 

• Er is een middagpauze voorzien waarin je je lunch kan opeten in mits aankoop van een 

drankje. Er is in de bar boven de sportzaal mogelijkheid om soep te drinken en een 

spaghetti of een croque monsieur te eten. De bar boven de sportzaal is heel de dag 

open. 

 

• Indien je door omstandigheden verhinderd bent om deel te nemen, graag voor zondag 

9u sms naar 0498 65 35 06. Zo kunnen wij ons best doen om alles zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. 

 

• Wapper vzw zorgt voor extra hulp en ondersteuning. Er zal ook een verpleger aanwezig 

zijn. 

 

 

Voor vragen en andere informatie:  

 

Christophe Embrechts 

tafeltennis@wapper.be  

0498 65 35 06  
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