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Mededelingen voor de najaarscompetitie 2010
Invoer teamlijsten
De teamlijsten dienen wederom in NAS ingevoerd te worden. Denkt u er hierbij aan dat
er twee handelingen nodig zijn. Nadat de teamlijst als concept is ingevoerd moet deze
ook nog apart worden ingediend.
Uiterlijke datum voor invoer is Zaterdag 5 juni 2010. Op deze datum wordt GEEN uitstel
verleend.
Het indienen van teamlijsten als word-document via e-mail is niet meer noodzakelijk
Alle leden die op de teamlijst staan dienen vooraf als competitiegerechtigd te zijn
opgegeven in NAS. Het is anders niet mogelijk deze spelers in de competitiemodule in
een team in te delen. Zorgt u er dus voor dat uw lijsten compleet zijn alvorens deze in te
voeren.
Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams) plaatsvindt na nadat de
teamlijst in NAS is ingediend dient er altijd eerst per e-mail contact te worden
opgenomen met de SCL of JCL. Het uitsluitend competitiegerechtigd maken van toe te
voegen spelers via NAS is NIET voldoende.
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel dat teams “op
sterkte” ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen. Wanneer
zo’n verzoek ontbreekt behoudt SCL of JCL het recht de teamindeling voor de
betreffende teams af te keuren en deze teams opnieuw in te (laten) delen.
Het niet juist of onvolledig invullen van de teamlijsten valt onder de boetebepaling.
Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen, maar dit is niet
in alle gevallen mogelijk.

WIJZIGINGEN TEAMSAMENSTELLING
Wanneer een teamwijziging opgegeven wordt, en het team is voor meer dan 50%
verandert ten opzichte van het team dat gespeeld heeft in de voorjaarscompetitie 2010,
vervalt het recht voor dit “nieuwe team” op behoud van klasse. De SCL of JCL zal op
basis van rating of de bij hem bekend zijnde gegevens het team indelen in de juiste
speelklasse.
Het recht van behoud op klasse vervalt ook wanneer bij uw vereniging een of meerdere
teams komen te vervallen en op basis hiervan de overige teams worden
doorgeschoven.
INVALVERBODEN
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL als volgt beoordeeld:
1. Tussen klassen onderling van spelers wordt een maximaal percentageverschil
gehanteerd van 40%;
2. Bij vergelijking van spelers, welke in dezelfde klasse uitkomen, wordt een
maximaal percentage gehanteerd van 25%;
3. Is het verschil meer dan de in sub a en b genoemde percentages dan volgt
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automatisch een invalverbod voor de in het lagere team ingedeelde speler;
4. Dit verbod kan uitsluitend door de SCL/JCL worden uitgevaardigd voor die teams
waarvoor betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken;
5. Percentages gelden als een speler 3 competitiewedstrijden in de voorgaande
competitie heeft gespeeld;
6. Mochten 3 spelers van een team samen sterker zijn dan de 3 spelers van een
hoger genummerd team, dan kan de SCL/JCL besluiten de teams in
nummering om te draaien dan wel om het sterkste team uit de stand te
verwijderen als men op een promotieplaats eindigt;
7. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de SCL/JCL besloten
worden geen invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in
een lager/hoger genummerd team van de vereniging.
OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE
Als referentie voor het opgeven van voormalige jeugdspelers in de
seniorencompetitie gelden volgende richtlijnen:
Jeugdklasse jongens komende uit
Landelijk Kampioensklasse
Landelijk A
Landelijk B
Landelijk C
1e klasse Junioren
2e klasse Junioren
3e klasse Junioren
4e en 5e klasse Junioren

mogen opgegeven worden in
Hoofdklasse
1e klasse en hoger
2e klasse en hoger
3e klasse en hoger
4e klasse en hoger
5e klasse en hoger
6e klasse en hoger
7e klasse en hoger

Jeugdklasse meisjes komende uit
Landelijk Kampioensklasse
Landelijk A
Landelijk B
Landelijk C

mogen opgegeven worden in
4e klasse en hoger
5e klasse en hoger
6e klasse en hoger
7e klasse en hoger

Afwijkingen hierop zullen beoordeeld worden door SCL en Adviesgroep
Competitie en kunnen mogelijk tot een verzoek tot wijziging van het team
leiden.
INDELING JEUGDCOMPETITIE
In de juniorenklassen mogen de volgende spelers opgesteld worden:
- 1e jaars senioren (geboren in 1992)
- Alle junioren (geboren in 1993, 1994 en 1995)
- 2e jaars Kadetten (geboren in 1996)
In de aspirantenklassen mogen de volgende spelers opgesteld worden:
- 1e jaars Kadetten (geboren in 1997)
- Pupillen (geboren in 1998 en 1999)
- Welpen (geboren in 2000 en later)
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen
2010/2011, dus van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.
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DISPENSATIES
1. Voor pupillen en 1e jaars Kadetten is dispensatie nodig om in een
juniorenteam uit te komen.
2. 1e jaars Senioren mogen in de juniorencompetitie uitkomen:
Geen dispensatieaanvraag nodig
3. 2e en 3e jaars junioren (geboren in 1993 en 1994) mogen in de
seniorencompetitie uitkomen: Geen dispensatieaanvraag nodig
4. Aan pupillen en kadetten, spelers geboren na 01-01-1996, wordt geen
dispensatie verleend om in de seniorencompetitie uit te komen.
5. In alle andere gevallen is een aanvraag tot dispensatie nodig.
Verzoeken moeten vergezeld worden door een gedegen motivatie. Bij een
ontbrekende motivatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.
Met betrekking tot dispensatie voor 1e jaars junioren (geboren in 1995)
wordt een terughoudend beleid gevoerd.
OPGEVEN VOOR DE LANDELIJKE JEUGDCOMPETITIE
Verenigingen, die nu geen landelijke jeugdteams hebben maar in de
najaarscompetitie 2010 wel met een of meerdere jeugdteams deel willen
nemen aan de landelijke competitie, dienen dit uiterlijk 1 juni aan te
melden bij de JCL:
Johan ’t Hooft, Gripkeshof 62, 4661 VW Halsteren
Tel.: 0164 – 685 282
e-mail: j.t.hooft@home.nl
Aanmeldingen dienen bij voorkeur per e-mail of schriftelijk verstuurd te
worden aan hierboven genoemde adressen, voorzien van een compleet
ingevulde teamlijst waarop de betreffende senioren- of jeugdteams zijn
vermeld.

Remco Dijkers / Johan ’t Hooft
SCL/JCL Afd. Zuidwest

Verenigingsbestuurders opgelet!
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Woensdagavond 26 mei wordt in Oudenbosch weer de jaarlijkse
AfdelingsLedenVergadering gehouden.
Alle gegevens en de jaarstukken treft u aan op de website www.nttb-zuidwest.nl onder
het kopje: ALV 26 mei.
Jan Mijnsbergen
secretaris NTTB afd. ZuidWest

INFO SENIOREN
Beslissingswedstrijden dd 14 mei
Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur
NB. De herkansing tussen de verliezers van de beide hoofdklassewedstrijden wordt
gespeeld op vrijdag 21 mei om 20.00 uur in de zaal van ODT te Roosendaal

St.Aloysius – Graauw

’t Batje – Wolphaartsdijk

Judith Morcus
St.Aloysius 1 – Effect’71 2
Middelburg 11 – SAR’72 7
SAR’72 8 – St.Aloysius 3

Kees van Oers
Kerkwerve 1 – Yerseke 3
Scaldina 4 – Kapelle 2
Kerkwerve 6 – Westerzicht 4

Arnemuiden – Arnemuiden

ODT – Roosendaal

Youri van Dijken
Middelburg 9 – Arnemuiden 5
Big Smash 2 – Westerzicht 3
Westerzicht 2 – Kapelle 4

Mattanja Dijkers
Back Hands 1 – Hotak’68 1
Yerseke 2 – Markiezaat 6
ODT 8 – Vice Versa’51 9
Witac’89 3 – Red Star’58 7

Vice Versa’51 – Oudenbosch
Red Star’58 - Goirle
Wanzl/Belcrum 2 – Tanaka 1
Vice Versa’51 4 – Smash’76 2
Hotak’68 6 – Kerkwerve 4
Vice Versa’51 7 – Tanaka 8
TCS 3 – Scaldina 7

Red Star’58 4 – Die Meede 3
TIOS’51 5 – Smash 3
PJS 3 – de Batswingers 2
Wanzl/Belcrum 11 – TIOS’51 8
Luto 6 – Hita’79 2
Breda 7 – Irene 7

TTCV/Herwaarden - Veghel
Alexander Heil
Schijndel 2 – NTTV 1
Smash’73 2 – TTCV/Herwaarden 9
Hooghei 3 – NTTV 2
Smash’73 3 – Taverbo/Sabo 7
Return Oss 5 – Taverbo/Sabo 10

Flash – Eindhoven

Rotac’82 - Rossum
Attaque 3 – Rotac’82 2
Hooghei 2 – Attaque 4
Kruiskamp’81 6 – OTTC 6

Stiphout - Helmond
5

Flash 6 – ATTC’77 3
Geenhoven 4 – Deurne 5
Helmond’57 1 – Flash 9
Veldhoven 16 – Unicum 15

Eenentwintig 3 – Unicum 8
Veldhoven 4 – de Meppers 3
Veldhoven 8 – Taveres 3
Budilia 7 – Stiphout 9
Deurne 6 – Veldhoven 15
Taveres 4 – Eenentwintig 6

Best - Best
Budilia 4 – de Meppers 4
Renata 7 – ATTC’77 5
Wilvo/Bergeyk 5 – Best 4
Wilvo/Bergeyk 6 – de Meppers 5

Speeldata najaarscompetitie 2010
Senioren:
1. 6 tm 11 september
2. 13 tm 18 september
3. 20 tm 25 september
4. 27 sept. tm 2 okt
5. 4 tm 9 oktober

6.
7.
8.
9.
10.

11 tm 16 oktober
18 tm 23 oktober
1 tm 6 november
15 tm 20 november
22 tm 27 november

Jeugd:
1. 11 september
2. 18 september
3. 25 september
4. 2 oktober
5. 9 oktober

6.
7.
8.
9.
10.

16 oktober
30 oktober
6 november
20 november
27 november

Boetelijst senioren
129
130
131
132

Helmond’57
Fortuna’83
ODT
’t Batje

18505 Wedstrijdnummer niet ingevuld
18506 Pers.prest onjuist
11126 Team onvolledig zonder reden
13726 Teamnaam en nummer niet ingevuld

€ 2,-€ 2,-€ 10,-€ 2,--

Remco Dijkers
SCL

Tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo te Boxtel zoekt enthousiaste Trainer A/B (m/v)
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Taverbo/Sabo
Onze vereniging bestaat inmiddels zo’n xx jaar en biedt ruimte aan zowel recreatieve als aan de
meer gedreven tafeltennisspelers. Gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Sinds xx jaar
beschikken we over een schitterende eigen accommodatie waar we ontzettend trots op zijn. Het
ledenaantal van onze vereniging schommelt al jaren zo rond 130 leden waarvan xx senior- en xx
juniorlid zijn. Met name de afgelopen jaren richten we ons met name op de jeugd.

Naar wie zijn wij op zoek?
Omdat onze huidige trainer heeft aangegeven te willen stoppen in verband met het feit dat hij
het geven van training niet meer kan combineren met andere zaken, zijn wij opzoek naar een
enthousiaste hoofdtrainer A/B die naast het verzorgen van de dinsdag- en donderdagavond
trainingen (senioren A en junioren A groepen), samen met het hoofd technische zaken
verantwoordelijk wordt gesteld voor het technische beleid. Hierbij merken wij op dat er
regelmatig overleg plaatsvindt van de technische commissie en er wordt verwacht dat de
trainer zich regelmatig inzet voor coaching begeleiding van hoofdzakelijk de jeugd tijdens
competitiewedstrijden en op toernooien.

Wat hebben wij te bieden?
-

Enthousiaste jeugdgroep
Samenhangende seniorengroep (hoofdklasse t/m tweede klasse niveau)
Passende beloning (in nader overleg te bepalen)
Hulp, bijval van enkele enthousiaste leden/ competitiespelers

Meer informatie?
Indien uw interesse is gewekt, neem gerust contact op met de heer Eric Peeters (hoofd
technische zaken). Hij is mobiel te bereiken onder het telefoonnummer 06-23272706 of anders
kunt u mailen naar e.j.d.peeters@home.nl. Tip: kijk ook eens op onze website www.taverbo.nl !
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