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30-10-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 26-44-14  
 

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: 
 

 TTLS Tafeltennis Live Scoring. Nog lang niet alle verenigingen hebben een account aangevraagd om de 
tussenstanden/uitslagen van hun thuiswedstrijden online te zetten. 

 Het bekende euvel bij tafeltennissers. Bij iets nieuws, een modernisering, wordt steeds maar slapjes gereageerd. 

 Waarom nu weer zo getreuzeld?  

 Te laat beginnen met een wedstrijd is niet toegestaan. Het schijnt de laatste weken te vaak te gebeuren.     

 Rekening houden met het CR:  
a. vanaf de 8

e
 speelronde kunnen geen wedstrijden meer worden verplaatst, er mag wel vóóruit worden 

gespeeld.  
b. teamwijzigingen zijn vanaf speelronde 5 niet meer mogelijk. 

 

WIJZIGING COMPETITIE: 
 

 

Seniorencompetitie 5A, wedstrijd 25118, dd. 25-10, het team van Asterix 2 is niet verschenen. Het team krijgt 10 
punten in mindering. De vereniging wordt beboet conform code 14. 
 

 

 

Seniorencompetitie 5A, wedstrijd 25118, Destatec 4 – Asterix 2 wordt gespeeld op vrijdag 14-11, aanvang 
20.30u. Spelen op 2 tafels is toegestaan. 
 

 

NAS INGAVE: 
 

Als een speler gedurende een wedstrijd een blessure oploopt en daardoor de resterende partijen niet meer kan spelen, 
dient dit op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Dit gebeurt weliswaar niet altijd zoals het hoort, op de achterzijde 
van het formulier, maar het staat er wel steeds op!  Echter ook bij de digitale ingave van het wedstrijdformulier in 
NAS moet er dan een ‘vinkje’ worden gezet bij de daar gestelde vraag “Is er een notitie geplaatst op de achterzijde 
van het wedstrijdformulier”. Aan de hand van deze notitie kan dan meteen worden nagegaan, of alle verdere ingaven in 
NAS conform het wedstrijdformulier zijn. 
Tot nu toe gaat CZ steeds zelf de boer op om een en ander te verifiëren. Met de start van de Voorjaarscompetitie zal dit 
niet meer gebeuren en dienen de WS er op toe te zien, dat ook het ‘vinkje’, indien van toepassing, op de juiste manier 
wordt gebruikt.   
 
Dit geldt overigens ook, als er “iets anders” niet correct is.  
Een steeds vaker voorkomend  verschijnsel is “te laat beginnen”. Meestal, omdat de bezoekers er een handje van hebben 
niet tijdig van huis te gaan. Dan hoeft er onderweg maar iets meer verkeer te zijn dan gebruikelijk en het gaat fout. 
Dit kan voor de ontvangende vereniging heel vervelend zijn, omdat daardoor mogelijk andere verplichtingen onder druk 
komen te staan. Het wordt zo goed als altijd met de mantel der liefde bedekt, wat weer tot gevolg heeft, dat dit euvel 
aanzienlijk toeneemt.   
De WS worden geadviseerd hiervan toch melding te maken op het wedstrijdformulier en dus ook in NAS. 
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 SAMEN zijn wij NTTB: 
 

Een slogan die voor een groot aantal Limburgse verenigingen niet van toepassing blijkt te zijn. 
De beschamend lage opkomst bij het tweede overleg met het hoofdbestuur van de NTTB wijst daar op.  
Er lieten maar liefst 32 verenigingen verstek gaan, waarvan er 4 toch wel tot de grotere verenigingen in ons district mogen 
worden gerekend. 
Daarbij nog opgemerkt dat van 18 verenigingen taal nog teken werd vernomen, waarom men deze belangrijke 
inspraakronde voorbij liet gaan. Een instelling die alle fatsoensnormen tart. 
Bovenstaande intro impliceert dat een aantal afwezige verenigingen tenminste nog de moeite hadden genomen, hun 
afwezigheid kenbaar te maken. Veelal echter met ‘gestandaardiseerde teksten’ die het afdelingsbestuur ondertussen kan 
dromen. 
 

Ook deze keer waren namens het HB, Ronald Kramer, Achim Sialino en Antoinette de Jong aanwezig om inzicht te geven 
in de uitwerking van de ingebrachte amendementen na het eerste landelijke verenigingsoverleg in het voorjaar. 
 

Na een korte intro door Hans Cloostermans, informeerde Sialino, met een ondersteunende PowerPoint presentatie en 
uitgereikte documentatie, welke voorstellen er in november a.s. aan de Bondsraad zullen worden gedaan. Ook werd al 
vooruit gekeken naar het seizoen 2015/2016, waar als vervolg op de in november genomen beslissingen, de financiële 
kaders zullen moeten worden vastgesteld, waarbinnen het toekomstige beleid zich zal moeten bewegen. 
 

De Bondsraad zal in grote lijnen moeten beslissen over: 

 Contributies en andere afdrachten; 

 Opvang krimpende subsidies; 

 Aanvulling daarvan via externe ‘crowdfunding’; 

 Besteding van een deel van de opgebouwde reserves (eigen vermogen); 

 Uitbouw van de bestuurlijke vernieuwing gekoppeld aan afdelingsondersteuning; 

 Planontwikkeling zodat Tafeltennis beter voldoet aan de ‘wensen van de markt’. 

 Daadkrachtigere aanpak van het circuit van de ‘grijze leden’.   
     

Vervolgens werd er in overzichtelijke gespreksgroepen gediscussieerd  over het gepresenteerde Meerjarenbeleidsplan. 
 

Samengevat en in willekeurige volgorde geplaatst, de belangrijkste opmerkingen: 

 Het aantal activiteiten en doelstellingen moet worden beperkt tot datgene wat mogelijk is. Beter iets minder 
geheel en goed uitvoeren, dan tevéél, niet helemaal afhandelen. 

 Verenigingen actief, gericht en fysiek ondersteunen bij acties om meer jeugd enthousiast te maken voor 
tafeltennis. Meer aandacht besteden aan ‘Breedtesport’ i.p.v. ‘Topsport’ zal op termijn zoden aan de dijk zetten. 

 De vorm van de trainersopleidingen is aan een opfrisser toe. Er moet veel meer aan de tafel worden gewerkt.  
Nu ontbreekt bij veel trainers de echte passie, waardoor het voor de jeugd ‘niet leuk blijft’. Een groot deel van 
de trainers zijn bezigheidstherapeuten waarbij de positieve uitstraling ontbreekt. Daardoor komt bovendien de 
echte talentherkenning heel duidelijk in het nauw. 

 Ook de door-ontwikkeling van de verenigingstrainers is ondermaats. Als het al gebeurt, krijgt alleen het 
technische deel de aandacht. Maak het ook leuk voor de trainers, door bijvoorbeeld bijzondere clinics te 
organiseren, die niet alleen bat-en-bal-en-voetenwerk als onderwerp hebben. 

 Onderzoek per afdeling de reden waarom er zoveel inactieve trainers zijn. (in Limburg ca. 60%). 

 Meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de accommodaties. Een ondermaats onderkomen is 
sfeerbepalend en vooral dan zeker niet uitnodigend voor recreatieve tafeltennissers. 

 Ook een aanpassing van de huidige wedstrijdvorm is toch wel dringend noodzakelijk. Het is allemaal niet 
‘flitsend’ genoeg. Iets dat de huidige maatschappij nu eenmaal verlangt. De moderne levensstijl is inmiddels 
anders dan decennia geleden. Begin daarmee onderop, bij de jeugd. Senioren daar nu al mee confronteren, is 
nog iets te snel door de bocht, vooral gezien de behoudendheid van deze toch al vergrijzende generatie. 

 Intensivering van de opsporing van de grijze leden verdient absolute prioriteit. Het staat al enkele jaren op de 
agenda. Verder dan brave lippen-bekentenissen is men nog steeds niet gekomen. Het moet toch duidelijk zijn, 
dat zelfregulering zo goed als nooit enig resultaat heeft. Zonder nu meteen een heksenjacht op te starten, lijkt 
de tijd van ‘polderen’ toch echt wel voorbij.              

 

Royaal binnen het gestelde tijdskader werd de bijeenkomst beëindigd. Daarbij verzuchtte een van de aanwezige 
toehoorders, gepokt en gemazeld in het TT-wereldje en zelf lange tijd actief en vernieuwend bezig: ”Iedereen gaat nu 
weer naar huis en gaat daar weer zitten wachten tot er ergens anders iets gebeurt. En als er dan iets gáát gebeuren, is de 
eerste reactie weer het gebruikelijk    ja … maar” ! 
 
Neen toch……………? 
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COMPETITIECONGRES: 
 

De bezoekers van de bijeenkomst met het Hoofdbestuur jl. maandag in Born wisten het al sinds die dag. Met het verzoek 
om aanpassingen in de huidige wedstrijdvorm aan te brengen, stonden zij niet alleen. Ook in andere afdelingen is deze 
wens geuit. De Bondsraad had al besloten dat er nog voor eind december actie zou worden ondernomen. 
Dit besluit heeft geresulteerd in de organisatie van een COMPETITIECONGRES waaraan alle leden van de NTTB 
kunnen deelnemen. Op de website van de NTTB www.nttb.nl is e.e.a. verwoord.  
 
Het onderwerp is belangrijk genoeg om een (deel-)tekst van de website hieronder weer te geven. 
 

 

……….Tijdens de bezoeken van het HB aan de afdelingen is duidelijk geworden dat er bij veel leden van de 
NTTB behoefte is om in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige vorm van de competitie..….. 
 
………Doel is om de plus- en minpunten van de huidige competitie in kaart te brengen en nieuw en/of 
aanvullend aanbod te creëren. Hiervoor zijn ieders ideeën en meningen van groot belang....... 
 
……….Als datum is gekozen voor zaterdag 13 december 2014. De bijeenkomst neemt een halve dag in beslag, 
in het centrum van ons land, denkelijk ergens omgeving Utrecht…….  
 
……….Drie thema’s worden aan de orde worden gesteld: jeugdcompetitie, afdelingscompetitie, opzet/invulling 
damescompetitie. Alles wordt in diverse groepsdiscussies behandeld……. 
 
……….Iedereen die wil deelnemen, kan zich bij de NTTB aanmelden via een mail aan Robbert Stolwijk  
stolwijk@nttb.nl. Er zijn ca. 100 plaatsen beschikbaar……. 
 
……….Competitiespeler, coach, bestuurder  of anderszins verbonden met tafeltennis: Lever een aandeel in de 
toekomst van de tafeltenniscompetitie en praat mee……. 
 

 
 

 BESLISSINGSWEDSTRIJDEN (herhaling):
 

Beslissingswedstrijden in de Najaarscompetitie. Registreer in de verenigingskalender.  
 
 

1. Jeugd:   6 december;  
2. Starters:   6 december; drie nrs. 1 van de poules. 
3. Senioren:   6 december; 7-poules spelen op 13 december. 
4. Senioren HK + PK:  6 december. 
5. P/D wedstrijd HK/PK: 6 december. Indien beslissingswedstrijden nodig zijn bij 4, wordt dit 13 december.  
6. DUO:   ACL in overleg met betrokken verenigingen.  
 

COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 

Het weekend van 15 februari is het carnaval. Houdt er rekening mee, dat teams uitkomend in een 7-poule, 12 wedstrijden 
spelen. Dit betekent dat in deze poules op 14 febr. en 2 mei wedstrijden worden gespeeld. 
Afhankelijk van het aantal teams dat wordt aangemeld, zullen 7-poules alleen voorkomen in de 4

e
 en 5

e
 klasse.  

Maar ook de PK kan een 7-poule worden!! Als er 3 Limburgse teams uit de 3
e
 divisie degraderen, zal dit het geval zijn.  

Bij degradatie van 4 teams uit deze divisie, zal ook de HK uit 7 teams gaan bestaan. Met grote belangstelling zullen de 
laatste vier speelrondes in de 3

e
 divisie worden gevolgd.  

 

Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07  
Mrt  07 – 14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  
 
Teamingave Voorjaarscompetitie 2015: Alle teams (Jeugd, Senioren, DUO) dienen uiterlijk zaterdag 20 december 
om middernacht in NAS te zijn ingediend. 
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