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Voorwoord wedstrijdsecretaris
Na een paar weken van zon, tuin en strand gaat binnenkort het
tafeltennisseizoen weer van start. De regels zijn hier en daar aangepast dus lees
het competitieboekje goed door.
De formulieren van de regionale jeugd- en seniorencompetitie dienen uiterlijk
zaterdagavond in mijn bezit te zijn, bij uitwedstrijden in de brievenbus op
Apollopad 53 of bij thuiswedstrijen in de brievenbus in de kantine.
De seniorencompetitie op zaterdag z.s.m. na de wedstrijd ! De uitslagen dienen
door mij nl. uiterlijk zondagmorgen ingevoerd te zijn. Formulieren van
uitwedstrijden hoef ik niet in te voeren maar moet ik uiterlijk maandagochtend
controleren in NAS. Mochten jullie niet in de gelegenheid zijn om tijdig het
blauwe formulier in mijn brievebus te deponeren dan mogen jullie mij een foto
van dit formulier doorappen via 06-14454910. Het blauwe formulier dienen
jullie dan wel in de week daaropvolgend alsnog in de brievenbus te
deponeren!
Let op Heren 1 en 2! Voor jullie gelden afwijkende regels. Jullie dienen met
ingang van deze competitie gebruik te maken van het digitaal wedstrijdformulier
(DWF) in de NTTB-app. Uitleg hierover vinden jullie verderop in het
competitieboekje. Hiermee vervallen voor jullie dus de papieren formulieren.
Mochten jullie een wedstrijd willen verzetten, geef dit dan z.s.m. aan mij door
zodat ik ruim de tijd heb om jullie van dienst te zijn. Houdt er echter rekening
mee dat we ook afhankelijk zijn van de tegenstander en hun medewerking
hieraan.
De datum voor de beslissingswedstrijden is vrijdag 2 december 2022.
Als laatste ben ik heel blij om te kunnen melden dat we de afgelopen periode
geen enkele boete hebben gehad. Dus blijf goed opletten bij het invullen van de
formulieren en help zo boetes voorkomen.
Héél veel succes in de komende competitie, en hopelijk kan ik weer veel teams
huldigen aan het einde van het seizoen. Ik zal jullie af en toe komen
aanmoedigen!
Annelieke de Rooij
Wedstrijdsecretaris
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1. Clubkleding
Iedereen is verplicht om tijdens toernooien en alle NTTB competitiewedstrijden,
zowel uit als thuis, in de officiële clubkleding van Taverbo te spelen. De verkoop
van de voorgeschreven kleding verloopt uitsluitend via de vereniging. Kleding is
verkrijgbaar bij Annelieke de Rooij. Graag na een telefonische afspraak, het
telefoonnummer is 06-14454910. Jeugdleden hoeven de kleding niet aan te
schaffen, zij krijgen een set wedstrijdkleding in bruikleen.
2. Competitiebijdrage
De kosten voor deelname aan de NTTB-competitie 2022/2023 zijn € 36,00 voor
jeugdleden en € 55,00 voor seniorleden. Deze kosten worden doorberekend via
de NTTB-bijdrage.
3. Ledenpas
Iedere competitiespeler/speelster moet bij elke wedstrijd zijn/haar geldige
ledenpas bij zich hebben. Nieuwe spelers hebben direct een bondsnummer maar
ontvangen geen fysiek pasje meer. Ook worden de huidige pasjes niet meer
vervangen bij verlies of beschadiging. De ledenpas op de NTTB App is, net als de
fysieke ledenpas, een officieel lidmaatschapsbewijs. De fysieke ledenpassen
blijven geldig. Spelers met een bestaand pasje hebben de keuze om de digitale
versie of fysieke versie te gebruiken. De verwachting is dat na enige tijd de
fysieke pasjes niet meer gebruikt worden. De digitale ledenpas op de NTTB App
is beschikbaar in de Appstore en Google Play store. Registreren door de spelers
zelf verloopt via het aanmelden met het emailadres zoals dat is geregistreerd
in de ledenadministratie.
4. Aanvoerder en coach/begeleider
Bij het teamoverzicht staat aangegeven wie aanvoerder (A) is van het team. De
jeugdteams hebben naast de aanvoerder ook een coach/begeleider. Jeugdteams
moeten zowel bij uit- als thuiswedstrijden begeleid worden. Dit moet blijken uit
de handtekening van de begeleider op het wedstrijdformulier. De aanvoerders
van seniorenteams en de coach/begeleiders van jeugdteams dienen bij vragen of
problemen contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris, Annelieke de
Rooij (0411-671203/06-14454910). De aanvoerder c.q. coach/begeleider
zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier correct en met pen ingevuld wordt.
5. Invallen en vervanging teamleden
Een speler die zich heeft ingeschreven en meespeelt in de competitie, heeft zich
er toe verplicht gedurende de 10 speeldagen (c.q speelavonden) beschikbaar te
zijn voor zijn team. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waardoor een
speler op een bepaalde dag niet kan spelen, en hij/zij daarvoor een geldige
reden heeft, dan zal getracht worden voor vervanging te zorgen. Deze speler
dient dit te melden bij de aanvoerder van het team.
Voor de senioren zal de aanvoerder contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.
De wedstrijdsecretaris zal dan op zoek gaan naar een vervanger en neemt
vervolgens weer contact op met de aanvoerder.
Voor de jeugd zal de teambegeleider/coach contact opnemen met de
wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris zal dan op zoek gaan naar een
vervanger en neemt vervolgens weer contact op met de teambegeleider/coach.
Het is dus niet toegestaan zelf een invaller te regelen zonder dat de
wedstrijdsecretaris hiervan in kennis is gesteld.
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6. Verzetten van competitiewedstrijden
Verzetten van wedstrijden wordt door de competitieleider alleen toegestaan als
daar een goede reden voor aan te voeren is. De wedstrijdsecretaris is
contactpersoon bij het verzetten van wedstrijden. De aanvraag voor het
verzetten van wedstrijden dient door de coach/teambegeleider c.q. aanvoerder
van respectievelijk jeugd- als seniorenteam zo spoedig mogelijk, doch minstens
twee weken voor de wedstrijd, bij de wedstrijdsecretaris te worden gedaan. Zelf
iets regelen zonder overleg met de wedstrijdsecretaris is absoluut niet
toegestaan.
7a. Het inleveren en invullen van wedstrijdformulieren van de regionale
NTTB-competitie
Alleen de thuisclub vult het wedstrijdformulier in, en wel in drievoud. Het
originele exemplaar dient ingevuld te worden met zwarte of blauwe balpen,
terwijl de afdrukken automatisch verkregen worden. Het origineel en de kopieën
moeten eensluidend zijn. Het witte (orginele) en het gele exemplaar moeten bij
thuiswedstrijden in de betreffende bus in de kantine worden ingeleverd. Het
blauwe exemplaar dient aan de tegenstander gegeven te worden.
Na uitwedstrijden dient het verkregen blauwe exemplaar direct na de
wedstrijd ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris: Apollopad 53.
7b. Het invullen van wedstrijdformulieren van de landelijke NTTBcompetitie
Landelijke spelers dienen met ingang van deze competitie gebruik te maken van
het digitaal wedstrijdformulier (DWF) in de NTTB-app. Uitleg hierover vinden jullie
onderaan deze pagina. Hiermee vervallen voor deze spelers dus de papieren
formulieren.
LET OP!: Willen jullie (aanvoerders en teambegeleiders) de formulieren goed
controleren op fouten? Zie de invulinstructie op de volgende pagina. Dit
voorkomt boetes!
Bij de senioren zullen de boetes die wij als vereniging krijgen van de NTTB, in
rekening worden gebracht bij het team.
7c. Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Dit seizoen stapt de Landelijke competitie definitief over op alleen het gebruik
van het DWF. Uitleg hierover vind je op https://tafeltennis.nl/competitie/hetdigitale-wedstrijd-formulier. In de regionale competitie wordt de pilot met het
DWF voortgezet naas het normale papierenwedstrijdformulier. Deze dien je dus
vooralsnog op de gebruikelijke wijze in te vullen en in te leveren. Mocht je
vragen hebben over het DWF dan kun je contact opnemen met de
wedstrijdsecretaris, Annelieke de Rooij (0411-671203/06-14454910).
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Hoe moet het formulier worden ingevuld?
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7a).
7b).
8).
9).

10).
11).
12).
13).
14).
15).
16).

Vul in Zuid/West, bij landelijke wedstrijden Landelijk invullen.
Vul de werkelijke speeldatum in.
Vul het juiste wedstrijdnummer in (staat als eerste genoemd in het
programma van die dag).
Altijd invullen Taverbo.
Altijd de werkelijke aanvangstijd invullen.
Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Vul de juiste klasse in. (zie bovenaan het programma).
Vul de juiste letter in. (zie bovenaan het programma).
Hier zet de begeleider/coach van een jeugdteam zijn handtekening en
naam van de vereniging. Dit geldt voor zowel thuis- als uitwedstrijden.
Dubbelspel (4). Zet hier de letters van de spelers die dubbelen.
Let op! Bij de vierde persoon komt er de letter D (thuisspeler) en de
letter W bij (uitspeler).
Zet onder het nummer van de game duidelijk leesbaar de juiste uitslag van
de game.
Vul de uitslag en de einduitslag in van de wedstrijden.
Vul duidelijk leesbaar de naam met de letter van de spelers in.
Vul duidelijk leesbaar de bondsnummers (staan op de bondskaart)
van de spelers in.
Indien van toepassing: vul het teamnummer in van de invaller.
Vul het aantal gewonnen wedstrijden in.
Vul het aantal verloren wedstrijden in.
Als men speelt met twee spelers dient men achter op het witte
wedstrijdformulier de reden hiervan te noteren. Als er twee spelers in
een team spelen kan het andere team nóóit drie wedstrijden per persoon
spelen.
Met andere woorden: het team met drie spelers kan alléén maar het
volgende bij de persoonlijke resultaten invullen:

2 partijen gewonnen
1 partij gewonnen
0 partijen gewonnen
Let hier vooral op!!!

-

0 partijen verloren,
1 partij verloren of
2 partijen verloren.

17). Hier zet de aanvoerder zijn/haar handtekening.
18). Vul de naam en het teamnummer in van de thuisspelende vereniging.
19). Vul de naam en het teamnummer in van de uitspelende vereniging.
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8a. TEAMINDELING Landelijk Heren

Taverbo 1
Sjoerd Broos
Bram Bakker
Tonnie Brouwers

Bondsnr:
4240416
3812684
3769629

2e divisie

A

Taverbo 2
Bondsnr:
Michel Sperling
(A) 3209190
Marlotte Staps
3422049
Teun Vlaminckx
2742145
Johan van de Nieuwenhuizen 2935510

3e divisie

D

(A)

8b. TEAMINDELING Senioren

Taverbo 3
Bart van Hedel
Willem de Koning
Bart van Meurs
Stefan Bernhardt
Tom Marechal
Henk Mangnus (R)
Taverbo 4
Kevin de Bijl
Lars Strik
Jos Heijmans
Jordi van der Schoot
Gijs Klop
Otto Ahlers (R)
Taverbo 5
Joop Hermsen
Hans van Eyck
Bart Bolwijn
Ruud Beekers
Taverbo 6
Thomas Schets
Arjan Versteeden
Lars de Laat
Peter Oudesluijs
Danny Smits (R)

(A)

(A)

(A)

(A)

Bondsnr:
3748233
2934726
2890370
2926016
3104463
3593638

Hoofdklasse

Bondsnr:
3713296
4068602
3083031
3533109
3065122
3337375

1e

klasse

C

Bondsnr:
2580543
3581568
3956315
4277463

3e

klasse

G

Bondsnr:
4076100
2547715
4019695
2143278
3422104

3e

klasse

F
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Taverbo 7
Peter de Rooij
(A)
Erik van der Schoot
Wilbert van Ruremonde
Walter Peltenburg

Bondsnr:
4041503
4137809
3610317
3084053

4e

klasse

H

Taverbo 8
Hans van Haaren
Imre Hadfy-Kovacs
Daan de Koning
Marcel Bottenberg

Bondsnr:
2807042
2955552
3342689
3594799

4e

klasse

F

Taverbo 9
Niels Wesseling
(A)
Mitchell van den Engel
Nien Strik
Iskander de Vries (R)

Bondsnr:
4103290
4298574
4068597
4265597

5e

klasse

E

Taverbo 10
Bart Theeuwes
Robert Timmermans
Frans van Dun
Claudia Donders (R)

Bondsnr:
2586777
3889380
1505809
4274562

7e

klasse

C

Bondsnr:
4207426
4205517
4068610

J2

B

Bondsnr:
4207400
4204622
4227280
4230306
4295013

J4

C

(A)

(A)

9. TEAMINDELING Jeugd

Taverbo 1
Lotte Schets
Sem Hueber
Stan Strik (R)

(A)

Taverbo 2
Anouk Schets
(A)
Kirsten Peltenburg
Fenne de Bie
Anne van Ruremonde
Arwen Hooijmans

Kijk voor alle uitslagen en standen op de website van Taverbo: www.taverbo.nl

8

10. OVERZICHT BARDIENST
Dag

Datum

Vrijdag

Bardienst

Aanvang

16 september Heren
5,6,7,8,10
17 september Jeugd 1,2
17 september Heren
1,2,3,4,9

Mitchell Engel
Niels Wesseling
Nien Strik
Daan de Koning
Marcel Bottenberg

19.30-01.00

Vrijdag

30 september Heren
5,6,7,8,10

19.30-01.00

Zaterdag
Zaterdag

1 oktober
1 oktober

Jeugd 1,2
Heren
1,2,3,4,9

Teun Vlaminckx
Johan van den
Nieuwenhuizen
Bram Bakker
Frans van Dun
Claudia Donders

Zaterdag

8 oktober

Jeugd 1,2

10.15-15.00

Zaterdag

8 oktober

Heren 1,2,3,4,9

Ouder Lotte
Ouder Arwen
Lars de Laat
Walter Peltenburg

Vrijdag

14 oktober

Heren
5,6,7,8,10

Kevin de Bijl
Sjoerd Broos

19.30-01.00

Vrijdag

4 november
5 november

Zaterdag

5 november

Heren 1,2,3,4,9

Bart van Meurs
Gijs Klop
Ouder Kirsten
Ouder Fenne
Arjan Versteeden
Robert Timmermans

19.30-01.00

Zaterdag

Heren
5,6,7,8,10
Jeugd 1,2

Zaterdag

12 november

Heren 1,2,3,4,9

Joop Hermsen
Bart Bolwijn

15.00-21.00
Afsl:Heren 9

Vrijdag

25 november

Heren
5,6,7,8,10

Bart van Hedel
Willem de Koning

19.30-01.00

Zaterdag

3 december

Jeugd 1,2

Ouder Anne
Ouder Sem

10.15-15.00

Zaterdag
Zaterdag

Teams thuis

10.15-15.00
15.00-21.00
Afsl:Heren 1

10.15-15.00
15.00-21.00
Afsl:Heren 2

15.00-21.00
Afsl:Heren 3

10.15-15.00
15.00-21.00
Afsl:Heren 4

Als een van jullie niet kan, dienen jullie zelf voor vervanging
te zorgen of te ruilen met elkaar.
De sleutel kun je ophalen bij Wilbert van Ruremonde, Hendrik
Verheeslaan 49. Graag vantevoren even een afspraak maken via
telefoonnummer: 06-27096180.
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11. TAFELINDELING
Inmiddels is het gebruikelijk om voor aanvang van iedere competitiewedstrijd de
zaal om te bouwen naar de “wedstrijdopstelling”. Dit ombouwen dient te
gebeuren door alle spelers en speelsters die op de betreffende dag/avond
thuis spelen. Wanneer er de volgende dag geen competitie word gespeeld door
de jeugd of senioren dient de zaal weer teruggebracht te worden in de “orginele
opstelling”, of alles aan de achterzijde van de zaal geplaatst te worden, dit geldt
ook voor de rekjes.

.
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12. SPEELSCHEMA’S
Deze kunnen jullie terugvinden in de nieuwe NTTB app. Meer informatie hierover
is te vinden op de https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijdformulier/.
13. EXTERNE TOERNOOIEN
Voor informatie aangaande de externe (bonds)toernooien zoals meerkampen,
ranglijsttoernooien, regionale toernooien, ZuidWest-kampioenschappen etc., en
aangaande toernooien georganiseerd door en bij andere verenigingen, zijn de
contactpersonen voor Taverbo:
Marlotte Staps (jeugd) en Arjan Versteeden (senioren), zij zijn te bereiken
via externetoernooien@taverbo.nl.
Toernooien zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de tafeltenniskwaliteiten van
onze jeugdleden alsmede voor het verkrijgen van een hogere licentie. Ook voor
senioren geldt dat grote toernooien, zoals meerkampen en ZuidWestkampioenschappen punten opleveren voor een hogere licentie.
Om deelname bij de jeugd te stimuleren betaalt Taverbo de helft van de
inschrijfkosten voor de NK-jeugd, alle ranglijsttoernooien en meerkampen.
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