
NIEUWSBRIEF VAN DE CTW  JUNI 2001

Zoals de Brabantse verenigingen reeds enkele jaren gewend zijn een Nieuwsbrief van de CTW te ontvangen
gaat hij deze met ingang van heden naar alle verenigingen van de nieuwe afdeling ZuidWest. Dus ontvangen de
Zeeuwse verenigingen deze informatie voor het eerst.  
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat er in het seizoen 2001 - 2002 van de CTW   verwacht kan worden.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen kunt u dan als verenigingsbestuurder de planning en de voorbereidende
organisatie van de door uw vereniging te organiseren evenementen hierop reeds op afstemmen.
Tevens treft u hierbij aan de voorlopige agenda van de afdeling ZuidWest in combinatie met diverse landelijke
evenementen. Zoals u ziet zijn er al diverse evenementen ingepland. Gezien de vroege datum dat u deze
agenda ontvangt zijn wijzigingen nog mogelijk. Tevens zijn in deze agenda opgenomen de diverse
competitiedata.
Verenigingen die in het komende seizoen een toernooi willen organiseren, waar meer dan één vereniging aan
deelneemt, worden verzocht dit nu reeds aan te melden bij de CTW afdeling ZuidWest, N.v.Erp, Begijnenstraat
169, 5341 BJ, Oss. Het kan ook per E-mail: erpnico@wish.net.  Uw toernooi zal dan opgenomen worden
in de definitieve agenda die u in september kunt verwachten. Gebruik hiervoor het bijgevoegde formulier. Wel
worden de organisatoren verzocht rekening te houden met de reeds ingeplande evenementen.
Ook werden er in het afgelopen seizoen door diverse verenigingen weer toernooien georganiseerd die niet
aangemeld werden. Verenigingen die toernooien organiseren zonder deze bij de CTW aan te melden lopen de
kans dat via publicatie onzerzijds uw toernooi  als niet rechtsgeldig wordt gekenmerkt.
Bovendien wordt er vaak te weinig rekening gehouden met reeds vastgestelde evenementen. Meerdere
evenementen voor een zelfde doelgroep, op een zelfde datum en op een korte afstand van elkaar organiseren,
draagt niet bij aan het succes van een evenement.

Nogmaals willen wij de verenigingen vriendelijk verzoeken evenementen aan te melden bij de CTW.
Het is in het belang van uw eigen evenement  en van de deelnemers.

INDELINGEN LEEFTIJDSCATEGORIEëN BIJ DE JEUGD PER 1 JULI 2001

De indeling  ziet er alsvolgt uit:
Junioren geboren tussen  01-07-1984 en 30-06-1987
Kadetten geboren tussen  01-07-1988 en 30-06-1989
Pupillen geboren tussen  01-07-1989 en 30-06-1991
Welpen geboren  na        30-06-1991

KWALIFICATIE LANDELIJKE JEUGDMEERKAMPEN
Voor deze Kwalificatiemeerkampen worden begin juli inschrijfformulieren naar de verenigingen gezonden.
Inschrijven voor deze meerkampen mogen de jeugdleden die in het bezit zijn van een A, B of sterke C licentie en
alle welpen. De wedstrijden worden gespeeld in diverse zalen op 9 september (1e ronde ), 30 september  (2e
ronde) en op 7 oktober 2001 de finales.
Door de CTW functionaris worden de jeugdleden die zich geplaatst hebben, aangemeld voor de landelijke ronde.
Het aantal wat aangemeld kan worden is afhankelijk van het aantal A licenties plus twee dat de afdeling in betref-
fende categorie heeft. Bovendien worden er een aantal restplaatsen beschikbaar gesteld.
De aanmeldingsformulieren worden begin juli naar de verenigingen gezonden.
LET OP: Inschrijftermijn sluit  op zaterdag 4 augustus a.s. (dit ivm de vacantieperiode)

Contactpersoon: Rene Lauwerijssen, Tel.: 0165-317662



JEUGD MEERKAMPEN C -D LICENTIES
Ook dit seizoen is de planning zo dat de meerkampen in het voorjaar worden afgewerkt.  Bovendien ook nu
weer, zowel bij de meisjes als bij de jongens, wordt bij voldoende deelname gespeeld in een aparte C en D
klasse. Ook het komende seizoen zullen bij 8 of minder deelnemers per klasse de meisjes  in een
gelijkwaardige klasse bij de jongens ingedeeld worden.
De inschrijfformulieren worden begin december 2001 naar de verenigingen gezonden.
De 1e ronde wordt gespeeld op 27 januari 2002. De 2e ronde wordt gespeeld op 17 maart 2002. De finale vindt
dan plaats op zondag 21 april 2002. (Deze meerkampen worden gelijktijdig met de
licentiemeerkampen senioren gehouden).
Contactpersoon: Rene Lauwerijssen, Tel.: 0165-317662

LICENTIEMEERKAMPEN SENIOREN

De licentie meerkampen senioren worden ook het komende seizoen in een korte periode afgewerkt.
De 1e ronde op zondag 17 maart 2002. De finales op zondag 21 april 2002. De finales worden gelijktijdig met de
meerkampen jeugd C - D licenties gehouden.
De inschrijfformulieren worden in  januari naar de verenigingen gezonden.
Ook in het komende seizoen is het zo dat dames met een C t/m F licentie worden ingeschaald bij de heren. Dus
voor speelsters met een C t/m F licentie worden er geen aparte meerkampen gespeeld.
Bepalend voor deelname is welke licentie men heeft op 1 januari 2002.
Contactpersoon: Jan van Gemert, Tel.:073-6571779 E-mail: jbvgemert@hetnet.nl

Kindertfeltennisfeest.

Het Kindertafeltennisfeest zal ook het komende seizoen zijn vervolg  gaan krijgen. De afdeling KVSO van de
NTTB en de afdelingscoordinatoren zullen ook het komende seizoen weer ondersteunen.
De algemene promotie van dit evenement  wordt gedaan vanuit het Bondsbureau van de NTTB. De afdelingen
zullen de verenigingen zoveel mogelijk  ondersteunen.  Maar voor de verenigingen is er meer werk te doen dan
in het verleden. Zij zullen de plaatselijke scholen moeten benaderen en van inschrijfformulieren moeten voorzien.
De verenigingen ontvangen van de NTTB gen adressenlijsten meer van de basisscholen. Het bestand is
dermate verouderd dat de verenigingen (o.a. via Gemeente)  zelf moeten zorgen voor adressenlijst die up to
date is. Ook dit jaar is er een subsidie van F. 2500.- (€ 1135.-) aanwezig dat het komende seizoen aan de
organiserende verenigingen door de afdeling beschikbaar  wordt gesteld.
Het toernooi, bestemd voor leerlingen van de basisscholen van de groepen 3 t/m 8- vindt plaats op diverse
plaatsen in onze afdeling en wordt georganiseerd door de plaatselijke verenigingen in de Kerstvakantie van 2001.
Contactpersoon : Jan van Gemert, Tel.: 073-6571779 E-mail: jbvgemert@hetnet.nl

TOERNOOI LICENTIES SENIOREN

Binnen de CTW is een functionaris belast met de senioren licenties.
Aan toernooien en meerkampen kan slechts deelgenomen worden indien men in het bezit is van een geldige
toernooilicentie. Laatste jaars junioren mogen een seniorenlicentie aanvragen zodat zij uit mogen komen bij de
senioren op diverse toernooien. Men mag dan niet meer uitkomen bij de jeugd op de diverse toernooien. Wel
mag men dan nog inschrijven bij de jeugd bij de ZuidWest kampioenschappen, Ranglijsttoernooien en
Nederlandse jeugd kampioenschappen.
Elk NTTB lid is in het bezit van een jaarkaart en een  stamkaart met foto.
Deze stamkaart is alleen geldig indien deze is voorzien van een pasfoto.
Alle licenties staan vermeld op de jaarkaart. Voor aanvraag/wijziging of informatie over een licentiepas kunt u
contact opnemen met:
Contactpersoon: Harrie Kuypers, Tel.: 0492-536984. E-mail: harriekuijpers@hetnet.nl



AANVRAAGFORMULIEREN LICENTIEPAS.
U kunt alleen een senioren licentie aanvragen door gebruik te maken van de hierbij gevoegde aanvraag-
formulieren. Een formulier is bestemd voor aanvraag of mutatie van de landelijke licenties en dient u te gebruiken
in onderstaande gevallen:
1) Een nieuwe licentie aanvraag A, B of C licentie
2) Een hogere licentie aanvraag A, B of C licentie
3) Een lagere licentie aanvraag B, C of D.
4) Bij alle overige mutaties (vereniging, naam etc.)

Alleen voor een C licentie dient u het formulier eerst aan de afdelingsfunctionaris te zenden. Voor de aanvraag
van een D t/m H licentie (D t/m H) dient u gebruik te maken van het: AANVRAAGFORMULIER LICENTIEPAS.
U wordt vriendelijk verzocht alleen gebruik te maken van de hierbij gevoegde aanvraagformulieren. Alleen dan
kunnen wij zorg dragen van een vlotte afwikkeling.

TOERNOOI LICENTIES JEUGD
Binnen de CTW is een functionaris belast met de jeugdlicenties.
Alle jeugdleden krijgen automatisch een toernooilicentie. Zij behoeven dus niet te worden aangevraagd. Men kan
een A-, B-, C-, of een D- licentie hebben. De A- en B- licenties worden door de landelijke bond vastgesteld. De
C- en D- licenties door de afdeling ZuidWest. Bij welpen is alleen een A en D  licentie mogelijk. Regelmatig wordt
er per seizoen een licentie overzicht uitgegeven. De jeugdspelers die hierop vermeld staan hebben een A-, B- of
een C- licentie. Jeugdspelers die op deze pagina’s niet voorkomen hebben een D- licentie.
Bij sommige jeugdspelers staat achter hun licentie een (*). Dat zijn zogenaamde sterke C- (C*) licenties.
Aan toernooien en meerkampen kan slechts deelgenomen worden indien men in het bezit is van een geldige
toernooilicentie. Laatste jaars junioren mogen een seniorenlicentie aanvragen zodat zij uit mogen komen bij de
senioren op diverse toernooien. Men mag dan niet meer uitkomen bij de jeugd op de diverse toernooien. Wel
mag men dan nog inschrijven bij de jeugd bij de ZuidWest kampioenschappen, Ranglijsttoernooien en
Nederlandse jeugd kampioenschappen.
Elk NTTB lid is in het bezit van een jaarkaart en een stamkaart met foto.
Deze stamkaart is alleen geldig indien deze is voorzien van een pasfoto.
Voor wijziging of informatie over een licentiepas kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Daan Mijnsbergen, Tel.nr.: 0118-606206 E-mail:dmijnsbergen@deloitte.nl

ZuidWest kampioenschappen
De ZuidWest kampioenschappen 2001 worden gehouden op 25 en 26 mei 2002. Deze worden gehouden in
Breda waar ttv Breda belast is met de organisatie. Het toernooi wordt gespeeld in een enkelspelklasse (eigen
licentie) in 4 of 5 kampen en een verplichte deelname aan het dubbelspel.

Contactpersoon:
Joost Schoenmakers, Tel.nr: 165-561261 E-mail: jschoenmakers@home.nl

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
De regionale kampioenschappen zijn voor het seizoen 2001-2002 vastgesteld op zaterdag en zondag resp. 15
en 16 december 2001. Uitgezonderd Regio Zeeland en West Brabant. Regio Zeeland organiseert de regionale
op 19 en 20 januari 2002 en Regio West Brabant op 22 en 23 december 2001.  Uit het Regio Noord-Oost
Brabant (den Bosch) heeft zich nog geen organisator aangemeld.
De CTW hoopt dat er ook in dit regio het komende seizoen weer Regionale kampioenschappen kunnen worden
gehouden. Door de afdeling is een garantiebedrag beschikbaar gesteld voor de Regio’s als er een financiëel
tekort is ontstaan. Nadere bijzonderheden over deze financiële bijdrage kunt u verkrijgen bij onderstaand contact
persoon.
Verenigingen die regionale kampioenschappen willen organiseren kunnen zich hiervoor miv heden aanmelden.
De uiterste aanmeldings  datum is 15 oktober.
U dient voor het verzenden van de inschrijfformulieren een concept op te sturen naar onderstaand



contactpersoon:
Nico van Erp, Tel.:0412-632106. E-mail: erpnico@wish.net

EVENEMENTENAGENDA
De evenementen agenda verschijnt 3 tot 4 maal per seizoen.
Verenigingen worden verzocht alle toernooien/evenementen die zij organiseren en waaraan deelgenomen wordt
door leden van meer dan een vereniging aan te melden bij onderstaand contactpersoon.
Deze zullen, nadat in overleg met de vereniging een passende datum is gevonden, opgenomen worden in de
eerstvolgende evenementen agenda.
Voor alle toernooien/evenementen (uitgezonderd de ZuidWest en de Regionale kampioenschappen) wordt geen
toernooiheffing gevraagd aan de organisatoren.
Dus voor u als organisator hoeft er geen enkele belemmering te zijn uw evenement bij de CTW aan te melden.  
                 
Voor informatie voor de agenda en andere CTW zaken kunt u altijd contact opnemen met:

Nico v.Erp. Tel.:0412-632106 . E-mail: erpnico@wish.net      

REGIONALE ZEEUWSE EVENEMENTEN:
Door de afdeling Zeeland werden tot voor de fusie tussen Brabant en Zeeland diverse evenementen
georganiseerd. Deze gaan nu verder als regionale Zeeuwse evenementen.
Het betreft de volgende evenementen:
Regionaal Zeeuws kampioenschap gemengd dubbel voor jeugd en senioren
Regionaal Zeeuws jeugdranglijsttoernooi.
Regionale Zeeuwse Top-6 kampen jeugd.
Contactpersoon: Bram Houterman, Tel.nr. 0118-624415 E-mail:
bhouterman@zeelandnet.nl

INSCHRIJVINGEN OP TOERNOOIEN
Het komt steeds meer voor dat er op toernooien geen aparte klassen zijn voor meisjes en dames. Regelmatig
wordt aan de CTW de vraag gesteld hoe de dame’s en meisjes resp. bij de jongens en meisjes moeten worden
ingeschaald.
De CTW geeft hiervoor onderstaand advies aan de organisatoren:

Jeugd Jongens Meisjes
Klasse 1: junioren  A/B, kadetten A/B
Klasse 2: junioren  C. kadetten C, pupillen A junioren  A/B, kadetten A.
Klasse 3: junioren  D, pupillen   B, welpen A kadetten B, pupillen   A.
Klasse 4: kadetten D, pupillen   C, junioren  C, kadetten C, pupillen B
klasse 5: pupillen   D, welpen    D, junoren   D, kadetten D,

pupillen   C/D, welpen    A/D.
Senioren Heren Dames

Klasse 1: A/B
Klasse 2: C/D A
Klasse 3: E B
Klasse 4: F C/D
Klasse 5: G/H E/F.
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