Senioren - Jeugd
Nummer 30 2017, 11 december (week 49)
Ab nieuws / Algemeen:
• Verenigingscongres op 3 maart 2018
• Update lijst wedstrijdsecretarissen
• Boetes
Senioren:
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Belangrijk nieuws van de jeugdcompetitieleider (AJCL)
• Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Verenigingscongres op 3 maart 2018:
Beste bestuurder,
Het is ondertussen al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het NK Tafeltennis en het NTTB verenigingscongres. Ook
in 2018 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een inspirerende dag voor onze bestuurders.
De 8ste editie heeft als thema ‘Keuze is een succes’. Je word als club overladen met informatie en vragen vanuit veel
verschillende hoeken: gemeente, leden, bond, overheid, bedrijven, noem het maar op. De juiste keuzes maken is dan
lastig, wat ga je doen met je beperkte tijd en middelen en wat levert voor jouw club het meeste succes op? En welke
keuzes hebben andere clubs gemaakt die hen geen windeieren hebben gelegd, wat kun jij hier voor jouw club van
leren?
Tijdens het congres is er dit jaar meer aandacht voor good-practices en workshops om zo kennis en successen met
elkaar te delen, elkaar te inspireren en met elkaar te sparren over een plan van aanpak. Na het congres ga je als
deelnemers met een concreet plan terug naar je club.
Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle
Tijd: 11.00 uur tot 15.45 uur
Het belooft een erg interessante dag te worden voor zowel grote als kleine verenigingen, voor ervaren en minder
ervaren bestuurders. De definitieve uitnodiging en programma ontvang je half januari, vanaf dan gaat de inschrijving
ook open. Blok 3 maart alvast in je agenda, want deze dag wil je als bestuurder niet missen!

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Marthijn van der Wal
Coördinator Sportparticipatie
Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer
Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer
vanderwal@tafeltennis.nl | M: 06-48400305
www.nttb.nl | www.tafeltennis.nl
NederlandseTafeltennisbond | @Tafeltennis | @MarthijnvdWal

www.nttb-oost.nl
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Update wedstrijdsecretarissen:
Wederom zijn er weer wijzigingen doorgegeven en/of in NAS gezien. Vandaar nogmaals als bijlage de laatste lijst met
de wedstrijdsecretarissen senioren en jeugd, graag doorgeven welke aanpassingen er eventueel nog meer moeten
worden doorgevoerd. (Zie bijlage)
Ook is beslist noodzakelijk de verenigingen hun gegevens (bestuur en functionarissenfuncties) in NAS bijwerken!
Met beide opschoonacties kunnen wij zodoende met de voorjaarscompetitie met een schone lei beginnen.

Boetes:
Volgnr.

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr. Vereniging/team

Nr.

Bedrag in €

Omschrijving

JO25

12125 De Toekomst 1

8

Persoonlijk resultaat y (F. Ernst) niet vermeld

5,00

JO26

15125 Heino 2

8

5,00

JO27

21129 GTC 2

14

J.D. ter Horst niet als invaller vermeld
J. Visscher niet gerechtigd om in de competitie
uit te komen

JO28

17124 Emmeloord 1

18

Wedstrijd niet tijdig in NAS verwerkt

SO87

11423 Smash 2000-2

15

Team incompleet

SO113

20425 Bosman Wezep 2

11

Formulier te laat/niet ontvangen

10,00

SO114

30223 Bosman Wezep 3

11

Formulier te laat/niet ontvangen

10,00

SO115

30229 Bosman Wezep 3

11

Formulier te laat/niet ontvangen

10,00

SO116

40129 Bosman Wezep 4

11

Formulier te laat/niet ontvangen

10,00

SO117

40528 De Spinners 3

8

Formulier afkomstig van niet ingevuld

SO118

31428 Dinkelland 2

15

Team incompleet
Het te laat indienen van teams in NAS t.b.v.
VJ2018 (na 07-12)

11,50

Het ongerechtigd uitkomen speler Z
Het te laat indienen van teams in NAS t.b.v.
VJ2018 (na 07-12)

11,50

SO119

ESV

1

SO120

40429 GTC 2

14

SO121

GTTV

1

SO122

10313 Heino 3

8

SO123

31130 HTTV 1

18

SO124
SO125

Match Point '68
50229 Nevanco 1

SO126

Olympia (G)

1
11

11,50
10,00
vervallen

5,00

Wedstrijdnummer verkeerd
Het niet tijdig verwerken van het wedstrijdform. In
NAS
Het te laat indienen van teams in NAS t.b.v.
VJ2018 (na 07-12)

7,00

7,00
5,00
10,00
7,00
10,00

1

Formulier te laat/niet ontvangen
Het te laat indienen van teams in NAS t.b.v.
VJ2018 (na 07-12)

10,00

7,00

SO127

60328 Shot '78-10

11

Formulier te laat/niet ontvangen

SO128

41130 Smash 2000-3

11

Wedstrijdnummer onjuist vermeld (41129)

5,00

SO129

60730 Smash 2000-5

11

Wedstrijdnummer onjuist vermeld (60729)

5,00

SO130

11225 Smash '70-3

11

Formulieren te laat/niet ontvangen

SO131

20230 Smash '70-4

8

Verkeerde speler in NAS

5,00

SO132

30828 Torenstad 4

8

Verkeerde speler (C) in Nas

5,00

SO133

50130 TT Zwolle 15

8

Set dubbel niet ingevuld

5,00

SO134

20328 Vined 1

11

Formulieren te laat/niet ontvangen

10,00

10,00

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden:
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl
www.nttb-oost.nl
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SENIOREN:
Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties

JEUGD:
Belangrijk nieuws van de jeugdcompetitieleider (AJCL)
Wedstrijden die niet zijn gespeeld
Om uitleenlopende redenen zijn afgelopen zaterdag twee wedstrijden niet gespeeld:
5e klasse B: Zwartsluis 3 - Dronten ’74 2 (21122)
5e klasse E: Swift (D) 7 - De Trefhoek 2 (24122)
Beide wedstrijden zijn niet meer van belang voor de stand en worden daarom in goed overleg niet meer gespeeld.
5e klasse D: Effekt ’74 1 - Borne 2 (23128)
Ook deze wedstrijd van vorige week zaterdag is niet meer van belang voor de eindstand en wordt daarom in goed
overleg niet meer gespeeld.
Promotie- en degradatieregeling (Competitieboek)
Omdat ik enkele vragen kreeg over promotie en degradatie, vermeld ik hier een passage daarover uit het
Competitieboek:
In principe promoveren alle nummers 1 uit de Hoofdklasse t/m de 5e klasse alsmede de nummers 2 van de 3e klasse
naar een hogere klasse. Daarnaast degraderen in principe de nummers 5 en 6 van de Hoofdklasse alsmede de
nummers 6 van de 1e klasse t/m de 4e klasse naar een lagere klasse. De overige teams handhaven zich in principe in
dezelfde klasse, dus ook de nummer 5 in een poule van 5 teams. De kampioenen van de Startersklasse promoveren
niet (automatisch) naar een hogere klasse. Verenigingen zijn echter vrij om teams in de 5e of in de Startersklasse in te
delen. Mijn dringende advies luidt om jeugdteams die in de Startersklasse het seizoen afsluiten met een gemiddelde
van tenminste 4 punten per wedstrijd, niet meer in die Startersklasse in te schrijven!
Bij het indelen van de nieuwe competitie is de promotie- en degradatieregeling van dit seizoen mijn vertrekpunt. Als er
vervolgen lege plekken zijn, is de gemiddelde teamrating van het nieuw team bepalend voor de vraag welk team /
welke teams in aanmerking komen voor een plek in een hogere klasse. In het geval teams behoorlijk wijzigen (lees:
worden verzwakt) ten opzichte van het afgelopen seizoen, kan dit tot gevolg hebben dat zij het recht op een bepaalde
klasse verliezen.
Het leek mij goed om u dit te laten weten.
Startersklasse
Net als vorige week wil ik nogmaals reclame maken voor de Startersklasse.
Deze klasse is bij uitstek bedoeld en geschikt voor hen die - de naam zegt het al - beginnen met competitie spelen en
zij die dat nog niet zo lang doen.
Tot die verenigingen die tot dusver geen teams in de Startersklasse hebben ingeschreven, zou ik dan ook willen
zeggen: ‘negeer die klasse niet!’
Hoe meer teams zich voor deze klasse inschrijven, des te kleiner de afstanden en reistijden daar worden.
Verder wil ik die verenigingen waarvan teams in die klasse een gemiddelde van ongeveer 4 punten (of meer) per
wedstrijd gehaald hebben, met klem oproepen om het team niet meer in de Startersklasse in te schrijven.
Dat is voor die spelers niet leuk en voor de tegenstanders nog minder!
Terugblik en vooruitblik
De najaarscompetitie 2018 is geschiedenis. Een competitie die vrijwel probleemloos is verlopen. En daar hebben wij
met elkaar - verenigingen, wedstrijdsecretarissen, zaalwachten, ouders en competitieleider - een belangrijk aandeel in
gehad. Ik bedank u daarvoor heel hartelijk!
Een aantal van u heeft de teams voor de komende voorjaarscompetitie al weer ingediend; hetzij nog in concept hetzij
definitief. Mijn eerste indruk is dat bij een aantal verenigingen het aantal jeugdteams (verder) afneemt. Andere
daarentegen maken een groei door. Ik ben benieuwd op well aantal we uiteindelijk uitkomen. Uiterlijk donderdag 14
december as. moeten de teams definitief zijn ingediend.
Met sportieve groet,
Jan Ringenier, AJCL | afdeling Oost
www.nttb-oost.nl
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Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties
____________________________________________________________________________________________

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Bert van der Tol
Hietweideweg 64
7391 XX Twello
Tel.nr. 06-13638398
acl@nttb-oost.nl

www.nttb-oost.nl

Senioren
4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl
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Jeugd
HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
Tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
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