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03-09-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 21-36-14  
 

ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren 

 
Frank Moonen, 06 15016377 
e-mail:     competitieleider@nttblimburg.nl  
Website:  www.nttblimburg.nl   
 

Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS 
www.nttb-administratie.nl 

Uiterlijk donderdag na de wedstrijd  
(per post of per e-mail)  binnen zijn bij 

Rik Wijnands, Patrijzenpad 36, 5932 GK Tegelen 
rikwijnands@hetnet.nl 

 

Alleen aan het competitieprogramma, zoals in 'NAS Online' wordt weergegeven, kunnen rechten worden ontleend. 
Raadpleeg dus wekelijks de website bij 'NAS Online' en kijk of er wijzigingen zijn aangebracht in het programma van uw vereniging. Gegevens zijn geldig totdat er 
wijzigingsbericht(-en) hebben plaatsgevonden. Of totdat er een verwijzing naar een eerdere publicatie is gedaan. Of totdat er een mededeling van wijziging aan de 

vereniging(-en) is verzonden. Berichten verzonden per e-mail, geplaatst op de website van de afd. Limburg, gepubliceerd in het Infobulletin, hebben een officiële status. 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄ 

 

ALGMEEN: 
 

 Vandaag een bulletin, met een aantal herhalingen, maar ook met de nieuwe boetelijst en een promotiebijlage 
voor de Nieuwsbrief NTTB. 

 Bovendien een verwijzing naar de nieuwe website van de vereniging Venlo. Speciaal omdat daarin, heel 
verstandig, een extra link is opgenomen die verwijst naar de nieuwe NTTB website SPELREGELS.  

 Eén klik is voldoende om ‘TAFELTENNIS MASTERZ’ te openen. En dat is een echte aanrader.  

 De P/D regeling Najaarscompetitie 2014 staat op de website onder het menu ‘Competitie’.  
 

AFWEZIGHEIDSBERICHT (herhaling): 

 

Het secretariaat van CZ is vanwege vakantie niet bezet van donderdag 04-09 t/m woensdag 17-09.  

In week 37en 38 zal er geen bulletin verschijnen. De wedstrijdsecretarissen worden verzocht in deze periode voor 
spoedeisende zaken steeds contact op te nemen met Frank Moonen. 
 

 NAJAARSCOMPETITIE 2014:
 

INVOERING PLASTIC BAL VOORLOPIG VAN DE BAAN 

 

Het HB heeft besloten de eerder genomen beslissing over de invoering van de plastic bal te herzien.  
Oorspronkelijk was besloten dat er op landelijk niveau vanaf de Najaarscompetitie met de nieuwe ballen mocht worden 
gespeeld en dat op een aantal toernooien met deze ballen moest worden gespeeld. Mits de beschikbaarheid van dit 
nieuwe product gewaarborgd zou zijn. Dit laatste is zeker nog niet het geval, waardoor het genomen besluit onder druk 
kwam te staan. 
Concreet: 
De verplichting om in de landelijke competities en toernooien met de nieuwe niet-celluloid bal te spelen wordt (voorlopig?) 
opgeschoven naar 1 januari 2015. 
En ook dan is het nog afwachten of de fabrikanten door hun oude voorraden heen zijn.  
 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN en het INFOBULLETIN (herhaling): 
 

VANAF 01 SEPTEMBER a.s. GEEN WIJZIGINGEN VAN WEDSTRIJDEN MEER IN HET INFOBULLETIN  
De wijze van afhandeling, als verenigingen in onderling overleg datum en/of aanvangstijdstip van een wedstrijd 
willen aanpassen, verandert echter niet. 

1. De WS van de vragende partij benadert zijn collega van de tegenstander. 
2. Als een akkoord wordt bereikt, vragen beide WS aan CZ om toestemming voor deze wijziging. Het verzoek 

indienen via een e-mail aan CZ ( competitiezaken@nttblimburg.nl ) waarin het akkoord van de tegenstander is 
opgenomen. 

3. Als CZ geen bedenkingen heeft tegen de wijziging, wordt deze in NAS aangebracht. 
Beide verenigingen ontvangen dan een e-mail als bevestiging van de aanpassing in NAS. 
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NJM (herhaling): 
 

De voorronde voor deelname aan de Nationale Jeugdmeerkampen staat in de kalender voor zondag 28 september in de 
Sporthal Maasbracht. 
De sluitingsdatum voor inschrijving is a.s. zondag 7 september. Ga naar www.nttblimburg.nl .  
 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS (herhaling): 

 
De digitale inschrijving voor deelname aan de LJM is geopend. Inschrijven kan t/m 15-10 a.s. Aan alle verenigingen is 
maandag de eerste Nieuwsbrief LJM 2014-2015 toegezonden, waarin deze informatie is opgenomen. 

 
LJM-1  30 november 2014; Heerlen,  organisatie Fürst/Lybrae Heerlen 
LJM-2  01 februari 2015;  Hulsberg, organisatie Falco 
LJM-3  08 maart 2015;  Venray,  organisatie Red Stars 
LJM-4  19 april 2015;   Sittard-Geleen, organisatie Kluis/Sittard 
LJM-finale 17 mei 2015;  Weert,   organisatie Megacles 
 

OPLEIDING TAFELTENNISTRAINER-2 (herhaling): 

 

Op 15 oktober is Weert een van de locaties waar een cursus voor TafeltennisTrainer-2 van start gaat met als hoofddocent 
Paul Frissen. Deze cursus neemt 9 avonden in beslag en is geheel gratis voor allen die deze opleiding met goed gevolg 
afsluiten. 
Alle verdere informatie is te vinden op www.nttb.nl bij het menu ‘Opleidingen’.  
 

BOETELIJST: 
 

Onlangs heeft de Bondsraad besloten dat de verschillende boetebepalingen van de afdelingen zoveel mogelijk in 
overeenstemming moeten worden gebracht met de landelijke boetelijst. Ook wilde men af van de onderlinge verschillen 
die er tussen de afdelingen waren, voor eenzelfde regelovertreding. Na enig overleg in het ‘voorzittersoverleg’ is 
overeenstemming bereikt. Daardoor zijn ook de boetebedragen in alle afdelingen gelijk getrokken. 
 
Dit houdt in dat er vanaf 1 september wijzigingen in de bestaande boetelijst van de Afdeling Limburg zijn aangebracht, 
waardoor in de meeste gevallen de bedragen afwijken van wat tot nu toe gebruikelijk was. De nieuwe boetelijst, zoals 
voor de Afdelingen van toepassing, is op de volgende pagina afgedrukt. (De landelijk gehanteerde boetes zijn niet in dit 
overzicht opgenomen). 
 
CZ zal bij lichte administratieve overtredingen die betrekking hebben op het invullen van bepaalde gegevens op het 
papieren wedstrijdformulier, de eerste twee competitieweken nog coulant optreden en niet meteen boetes opleggen.  
De volgende gegevens op het papieren wedstrijdformulier dienen in elk geval correct te zijn en vallen niet onder 
deze coulanceregeling: 

 Het ontbreken/foutief vermelden van het wedstrijdnummer. 

 Het ontbreken/foutief vermelden van de einduitslag. 

 Het ontbreken van de noodzakelijke handtekeningen, van zowel aanvoerders als jeugdbegeleiders. 
Ook alle te late, of onjuiste ingaven in NAS zijn van deze regeling uitgesloten. 
 
Dan zijn er nog twee wijzigingen die extra aandacht verdienen: 

 Er is een nieuwe formulering van toepassing voor het invullen van het wedstrijdformulier/NAS.  
De thuisspelende vereniging is nu de alleen verantwoordelijke voor het onjuist invullen van het gehele 
wedstrijdformulier. Dus ook voor het invullen van de juiste gegevens door de bezoekende vereniging. Het is 
dus noodzakelijk dat de teamaanvoerder deze gegevens daadwerkelijk controleert en er niet van uitgaat, dat 
‘…het wel zal kloppen…’. 

 De boete voor een team dat incompleet verschijnt, blijft in onze afdeling voorlopig gehandhaafd op € 3, =. In de 
overige afdelingen is dit bedrag beduidend hoger. 
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Boetelijst per 01-07-2014  

 

1 

 

Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; 
per soort gegeven. 
 

€ 7,00 

2 

 

Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd. 
 

€ 5,00 

3 

 

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en 
plaats (verdere maatregelen kunnen volgen). 
 

€ 22,50 

4 
 

Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd. 
 

€ 7,00 

5 

 

Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd; per persoon. 
 

€ 5,00 

6 
 

Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd; per persoon. 
 

€ 5,00 

7 

 

Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier en/of in 
NAS; per formulier. 
 

€ 5,00 

8 
 

Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier; per formulier. 
 

€ 5,00 

9 
 

Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip). 
 

€ 10,00 

10 

 

Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van 
de begeleider (zowel uit- als thuisspelend); per team. 
 

€ 7,00 

11 

 

Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen 
worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen). 
 

€ 22,50 

12 
 

Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd; per persoon. 
 

€ 11,50 

13 
 

Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd. 
 

€ 3,00 

14 
 

Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd. 
 

€ 22,50 

15 
 

Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming ACL noodzakelijk). 
 

€ 22,50 

16 

 

Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in 
NAS; per formulier. 
 

€ 10,00 

 

RATING NAJAARSCOMPETITIE SENIOREN: 
 

Voor de Najaarscompetitie 2014 zijn de basisgetallen voor de berekening van de competitierating Senioren vastgesteld. 
 

Klasse Basisgetal  Klasse Basisgetal  Klasse Basisgetal 

HK 375  3
e
 klasse 190  DUO 1

e
 250 

PK 340  4
e
 klasse 150  DUO 2

e
 160 

1
e
 klasse 290  5

e
 klasse 115  DUO 3

e
 120 

2
e
 klasse 255       

 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 (herhaling): 
 

Voor dit toernooi is het weekend van 17 en 18 januari gereserveerd   
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NIEUWSBRIEF NTTB: 

 

Voor één keer de integrale weergave van de Nieuwsbrief zoals door de NTTB (twee-)wekelijks wordt verzonden. 
Ontvang deze Nieuwsbrief ook en meld je aan via www.nttb.nl . Geef in de ‘zoekfunctie’ het woord ‘nieuwsbrief’ in en klik 
vervolgens op ‘1 Login-Inloggen’. Dan kan een account worden aangemaakt.. 
 

 
 

 
Nieuwsbrief Nederlandse Tafeltennisbond 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Een nieuw seizoen staat voor de deur!  
 

 

Beste lezer, 
Een nieuw seizoen ligt uitnodigend voor ons. Voor bestuurders en hun vrijwilligers begint weer een cyclus van 
activiteiten aansturen en organiseren. Vanuit de NTTB willen we hen daarin graag ondersteunen met onze 
producten, diensten en adviseurs. 
In deze speciale nieuwsbrief alleen maar aandacht vanuit die invalshoek: wat biedt het team Sport- en 
Productontwikkeling uw vereniging aan kansen en mogelijkheden. U kunt het niet alleen. Elke vereniging is zo 
sterk als haar leden zijn. Uit recent ledenonderzoek kwam goed nieuws. In onze sport is ‘de sportconsument’ 
minder tot de vereniging doorgedrongen dan gedacht. De tafeltennisser blijkt veel over te hebben voor zijn 
cluppie. Bestuurders, doe er uw voordeel mee. En leden: als graag iets voor je club wilt doen, bied je aan. Dat is 
voor elke bestuurder zo fijn! 

Wij zijn klaar voor de start. Een goed en succesvol seizoen toegewenst, op alle vlakken. 

 

 

 
 

 

 

Wij helpen graag! 
 
De NTTB is er voor iedereen, al haar leden en verenigingen (groot en klein). Er zijn 
diverse manieren waarop medewerkers van het Bondsbureau iets kunnen betekenen voor 
jouw verenigingen. Aan het begin van het seizoen is het belangrijk om goed van start te 
gaan, daarom hebben wij alles op een rijtje gezet. 

  

 

  

 

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl
http://www.nttb.nl/
http://www.cms.onsweb.nl/{BANNER.BANNER_LINK}
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.nttb.nl/nieuws/15/clubadvies/wij-helpen-graag-/&email=j.krewinkel@online.nl&nieuwsbId=9389


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 5 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

    

 

Ledenwerving en behoud, wat doet jouw club? 
 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur, dat betekent ook dat de vereniging nieuwe 
plannen maakt voor het komende jaar. Hoe gaan we om met de werving van nieuwe 
leden en hoe gaan we deze leden bereiken. Op welke doelgroep gaan we ons richten? 
Hoe behouden we onze leden? De NTTB heeft diverse programma's, zoals Table Stars, 
die ingezet kunnen worden om jeugd te bereiken. Lees hier meer over de huidige 
ontwikkelingen en de mogelijkheden die er zijn voor de vereniging! 

  

   

    

 

 

Paratafeltennis: van start met een kansrijke nieuwe 
doelgroep 
 
Het nieuwe sportjaar begint met goed nieuws, de NTTB werkt vanaf heden samen met de 
Johan Cruijff Foundation. Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben om de al 
ontwikkelde programma’s voor paratafeltennis een vervolg te geven en de mogelijkheden 
voor talentherkenning en –ontwikkeling verder kunnen uitbreiden. 

  

   

    

 

 

Digitaal je spelregelkennis testen en verbeteren met 
Tafeltennis Masterz 
 
Hoe zit het nou precies met al die voorschriften voor de service? Wie mag er een time-out 
nemen en wanneer? Wanneer is het een let en wanneer een punt? Antwoord op deze, en 
nog vele andere, vragen zijn te vinden in de spelregelmodule Tafeltennis Masterz. Mirjam 
Hooman legt uit wat er zo belangrijk is aan het kennen van de spelregels. 

  

   

    

 

 

Trainersopleidingen najaar 2014 
 
Help je de trainers op je club zo nu en dan? Merk je dat je het eigenlijk best wel leuk vindt 
om te doen? Of zou je wel eens willen helpen, maar denk je dat je niet genoeg weet? Dan 
is een opleiding Tafeltennistrainer 2 de ideale stap om te zetten! 

  

 

  

 
 

NTTB Tafeltenniskamp 'Vrienden Maken' 2014 
 

Helaas zit het NTTB tafeltenniskamp er alweer op, maar wat een fantastische week is 
het geweest! Tijdens dit kamp hebben de deelnemers onwijs veel lol gehad, nieuwe 
vrienden gemaakt en natuurlijk ook veel bijgeleerd op het gebied van tafeltennis. Ook 
de begeleiders hebben enorm genoten van deze gezellige, enthousiaste en leergierige 
groep. Op Facebook was van dag tot dag te volgen wat er allemaal gebeurde op kamp. 
Voor wie het gemist heeft volgt hier nog een korte samenvatting van dag tot dag. Ook 
in 2015 organiseert de NTTB weer een tafeltenniskamp. Van 3 t/m 8 augustus kun je 
weer genieten van dit sportieve tafeltenniskamp. In 2015 is er plek voor het dubbele 
aantal deelnemers. De eerste inschrijvingen zijn al weer binnen.  

 

 

 

 

 

 
 

Sportpromotie: consequent en volhouden 

 

Wat kun je als vereniging of als lid doen om je sport te promoten? Hoe komt het imago van 
tafeltennis tot stand? Aan welke knoppen kun je draaien om succesvol te zijn om jouw 
vereniging en jouw sport positief onder de aandacht te brengen?  

 

   

  

 

  
. 
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