Aan:

diverse kaderleden van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest
de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest
de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afdeling ZuidWest
de afdelingsmanagers van de NTTB afdeling ZuidWest

ZuidWest, 29 augustus 2013
Beste mensen,
Alle verenigingen zijn weer druk bezig met het opstarten van het nieuwe seizoen: competitie,
toernooien, trainingen, ledenwerfacties en diverse andere tafeltenniszaken zijn weer gestart of gaan
weer snel starten.
In deze mailing stuur ik jullie informatie over diverse zaken.
Competitie
Half september start de najaarscompetitie. De competitieprogramma's zijn inmiddels al een paar
weken bekend.
Organisatie competitie
De competitieleiders van ZuidWest doen steeds weer hun uiterste best om de competitie zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Zij hebben daarvoor de hulp van alle verenigingen en spelers nodig. We
hebben daarom een paar tips:
» Stimuleer dat elk team van je vereniging zo snel mogelijk een schema maakt voor de
competitiewedstrijden. Dan komen eventuele knelpunten snel naar boven en kunnen ze ook tijdig
aangepakt worden.
» Als het echt nodig is om wedstrijden te verzetten, laat dan de wedstrijdsecretaris van je vereniging
contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging.
» Als binnen je vereniging de functie wedstrijdsecretaris overgenomen wordt door een nieuwe
wedstrijdsecretaris, zorg dan voor een goede overdracht van de taken.
» Zorg dat je wedstrijdsecretaris op de hoogte is van de regels. Deze zijn te vinden in de competitie
info op www.zuidwest.nl, met name het Voorwoord competitie bevat veel nuttige informatie, onder
andere over het doorgeven van uitslagen, het verzetten van wedstrijden en de invallerregeling.
Indeling, uitslagen en standen
Voor de organisatie was het een grote klus om alle teams weer in te delen.
Bij de senioren is er tijdelijk (alleen dit najaar) een topklasse toegevoegd. Deze zit tussen de landelijke
3e divisie en de hoofdklasse. Omdat ZuidWest vanaf nu elk half jaar 2 promotieplaatsen heeft naar de
3e divisie was een herstructurering van de competitie noodzakelijk. In het voorjaar 2014 verdwijnt de
topklasse weer en gaan we verder met 2 hoofdklasse poules. Voor meer informatie kun je terecht op
www.zuidwest.nl (bij competitie).
Bij de jeugd is er voor gekozen om de aspirantencommissie te vervangen door een startersklasse. De
spelers in deze startersklasse zijn, meer dan in het verleden, ingedeeld op afstand i.p.v. op niveau. In
sommige delen van onze afdeling waren er vrij weinig inschrijvingen. Hierdoor kan het voorkomen dat
de reisafstanden toch groter zijn dan verwacht. Een mogelijke (en zeer gewenste) oplossing hiervoor
is: schrijf meer startersteams in! De startersklasse richt zich er namelijk op om kinderen al kennis te
laten maken met de competitie zodra ze in staat zijn om wedstrijden te spelen.
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De meeste mensen weten het al, maar toch nog even: Uitslagen worden door de
wedstrijdsecretarissen van de thuisspelende verenigingen zeer snel ingevoerd in het NAS-programma
van de NTTB. Uitslagen, standen, etc. zijn hierdoor al zeer snel beschikbaar via www.nttb-zuidwest.nl.
Vanaf nu kun je hier ook de uitslagen en standen van de landelijke teams zien.
Opleidingen
In het voorjaar heeft Stefan Heijnis de opleiding Tafeltennistrainer 2 verzorgd in Oss. De cursisten zijn
nog druk bezig met de afronding.
Op woensdag 18 september start bij TTV Luto (Tilburg) een nieuwe opleiding tafeltennistrainer 2.
Peter Boon van TTC Middelburg verzorgt deze opleiding, die zich richt op beginnende trainers en die
uitstekend geschikt is om de trainersstaf binnen je vereniging uit te breiden en/of te versterken.
Inmiddels hebben zich al een paar kandidaten aangemeld. Een paar andere mensen hebben
aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn en binnenkort in te schrijven.
Bij voldoende belangstelling zal deze opleiding in september van start gaan. Als je deel wilt nemen en
nog niet ingeschreven staat, schrijf dan snel in.
Voor meer informatie zie www.nttb.nl/opleidingen of neem contact op met ondergetekende.
Vanuit de NTTB worden er meer opleidingen gegeven, onder andere op het gebied van
toernooiorganisatie en arbitrage (scheidsrechters). Ook voor informatie hiervoor kun je terecht
op www.nttb.nl/opleidingen.
Evenementenkalender 2013-2014
In het begin van het jaar heb ik een vragenlijst gestuurd naar alle verenigingen over het aanbod van
evenementen. Hier hebben we diverse reacties op ontvangen. Binnen de WTW (Werkgroep
Toernooien en Wedstrijden) hebben we afgesproken dat onze rol rondom diverse evenementen meer
informatief is dan coördinerend. De formele aanvraag- en goedkeuringsprocedure is hiermee
vervallen. Uiteraard willen we iedereen vragen om bij planning van een toernooi rekening te houden
met de op de ZuidWest kalender vermelde activiteiten.
In de kalender op onze website vind je de diverse evenementen terug. Soms publiceren we een
overzicht van alle evenementen. We zijn nog aan het bekijken hoe we deze informatie zo goed
mogelijk kunnen verspreiden. Hiervoor zijn we natuurlijk ook afhankelijk van de input van alle
verenigingen die activiteiten organiseren.
Vanuit de WTW organiseren we jaarlijks een aantal evenementen, waarbij de jeugdmeerkampen de
belangrijkste zijn.
Binnen ZuidWest zijn er dit seizoen twee evenementen die afdelingsoverstijgend zijn en wel formeel
aangevraagd zijn bij de NTTB. Dit wordt begeleid vanuit het bondsbureau. Het betreft de OZTTK (31
augustus/1 september) en het Maaslandteamtoernooi dat elk voorjaar door OTTC georganiseerd
wordt, in 2014 al voor de 44e keer!
Bondsvertegenwoordiger OZTTK 31 augustus/1 september 2013
In het voorjaar ben ik door de organisatie van de Open Zeeuwse Tafeltennis Kampioenschappen
gevraagd (in overleg met het bondsbureau NTTB) om in het weekend 31 augustus/1 september als
bondsvertegenwoordiger actief te zijn bij de OZTTK. Ik heb toegezegd. Ik wil graag benadrukken dat
dit een vrijwilligerstaak is waar ik erg veel zin in heb. Ik heb één van de voorbereidende vergaderingen
bijgewoond en zal ook het hele weekend aanwezig zijn. Ondanks dat ik dan niet voor ZuidWest in
functie ben, vind ik het helemaal geen probleem als mensen mij tijdens mijn aanwezigheid benaderen
voor zaken die ZuidWest betreffen. Graag zelfs!
En tot slot van deze lange mail wil ik iedereen weer een goed en sportief tafeltennisseizoen
toewensen.
Met vriendelijke groet,
NTTB ZUIDWEST
Ineke de Graaf
Afdelingsmanager Sporttechnische Zaken
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