Inhoudsopgave
1. INLEIDING

3

2. LICENTIES SENIOREN

3

3. LICENTIES JEUGD

7

4. TOERNOOIEN

10

5. SUPER PRESTIGE PRIJS SENIOREN EN JEUGDPRESTIGE

11

6. EMAIL-ADRES VOOR INFORMATIEUITWISSELING

13

7. TOERNOOIKALENDER AFDELING 2010/2011

13

8. BONDSVERTEGENWOORDIGERS

13

9. TOERNOOIREGLEMENT EN MEERKAMPREGEL.

14

10. BELANGRIJKE ADRESSEN

15

2

1. INLEIDING
Jaarlijks brengt de toernooicommissie een bulletin uit met daarin alle informatie over
afdelingstoernooien. Er wordt ingegaan op licenties en de wijze waarop deze worden
uitgegeven, alsmede op toernooien binnen de afdeling. Eveneens wordt aandacht
geschonken aan de toernooicircuits voor de jeugd en voor de senioren.

2. LICENTIES SENIOREN
2.1 Aanvraag van een seniorlicentie
Als u wilt deelnemen aan de officiële tafeltennistoernooien in afdeling West heeft u een
licentie nodig. Een licentie voor seniorleden kunt u aanvragen bij licentiefunctionaris Jan
van den Driessche. De procedure daarvoor is als volgt: Stuur een mailtje of briefje met
het verzoek voor het desbetreffende lid onder vermelding van het bondsnummer aan:
Jan van den Driessche
Edelsteenweg 12
2651 SR Berkel en Rodenrijs
tel. 010-5116586
e-mail: j.driessche4@upcmail.nl
2.2 Bepaling van de licentie
Bij het bepalen van de licentie wordt hoofdzakelijk gekeken naar de competitieresultaten
van de laatste twee seizoenen (4 competitiehelften). Het competitieresultaat wordt daarbij
omgerekend naar een sterktegetal. Het sterktegetal bepaalt de licentie. In grove lijnen
kunnen we de relatie tussen competitieresultaat (reguliere klasse indeling per 1-7-2010;
duoklassen leveren een lager basisgetal) en licentie grofweg als volgt aangeven:
Heren
(3e divisie heren en hoger

->

C-licentie)

onderkant 3e divisie, hoofdklasse en boven de 30% 1e klasse

->

D-licentie

onder de 45% 1e klasse, 2e klasse en boven de 35% 3e klasse

->

E-licentie

onder de 55% 3e klasse, 4e en 5e klasse en boven de 50% 6e klasse ->

F-licentie

onder de 40% 5e klasse, 6e klasse en boven de 40% 7e klasse

->

G-licentie

onder de 15% 6e klasse, recreanten en onder de 60% 7e klasse

->

H-licentie

(2e en 3e klasse heren en 3e divisie dames

->

C-licentie)

4e en 5e klasse heren

->

D-licentie

6e klasse heren

->

E-licentie

->

F-licentie

Dames (grofweg)

e

7 klasse heren
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Landelijke (A-, B- en C-) licenties worden verstrekt door de landelijke licentiefunctionaris
(Jacek Offierski). Zie hiervoor de richtlijnen op de website van de Nederlandse
Tafeltennisbond. Daar staat ook informatie over (de berekening van) sterktegetallen voor
alle licenties.
2.2.1 Berekening licentie
Hieronder staan de tabellen met de basisratings en de ratinggrenzen die gebruikt worden
bij de toekenning van een toernooilicentie. Daarna is aangegeven welke berekening van
toepassing is om het sterktegetal uit te rekenen. Vervolgens kan men aan de hand van
het sterktegetal en de licentietabel bepalen welke licentie daaruit volgt.
Voorwaarden:
•
•
•
•

De omschreven eisen van een licentie zijn slechts richtlijnen. De licentiefunctionaris
kan om hem moverende redenen hiervan afwijken.
Een licentie wordt verlaagd als het sterktegetal van het betrokken NTTB-lid twee
achtereenvolgende competitiehelften, onder de aangegeven norm ligt
Een licentie wordt verhoogd als het sterktegetal van het betrokken NTTB-lid twee
achtereenvolgende competitiehelften, op of over de aangegeven norm ligt.
Neemt een speelster deel aan de herencompetitie dan wordt het basisgetal bepaald
door het basisgetal van de bijbehorende herenklasse. De dameslicentie wordt weer
via de damestabel bepaald.

Basis competitie rating
Sinds vorig seizoen wordt onderscheid gemaakt tussen Duo en reguliere competitie. De
basisgetallen per competitieklasse zijn nu (geldig per najaar 2010):
Klasse
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie
Hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
5e klasse
6e klasse
7e klasse

Heren Heren Dames
Duo nieuw nieuw
575
400
525
300
475
240
425
160
375
310
345
260
305
220
265
185
220
155
190
120
160
75
100

Heren Dames
oud
oud
450
350
250
180
340
290
240
200
160
120
75

De bepaling van de licentie is gebaseerd op het sterktegetal.
Dit sterktegetal kan worden berekend via de onderstaande tabellen.
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Voor de dames eredivisie:
Percentage

Sterktegetal

0-50%

Basisgetal + percentage

50-75%

Basisgetal + (2x percentage -50)

75-100%

Basisgetal + (4x percentage -200)

Voor de dames 1e, 2e en 3e divisie:
Percentage

Sterktegetal

0-100%

Basisgetal + (2x percentage)

Voor de heren:
Percentage

Sterktegetal

0-25%

Basisgetal + (2x percentage)

25-75%

Basisgetal + (percentage +25)

75-100%

Basisgetal + (2x percentage -50)

Is het sterktegetal bekend dan kan een licentieadvies worden bepaald met behulp van de
onderstaande licentietabel met rating grenzen licenties:
Licentiegrenzen

Licenties

Minimum

Maximum

Heren

Dames

660
540
485
395
325
235
165
0

>660
670
560
505
415
345
255
185

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F

2.2.2 Licentieverhoging
De licentie wordt verhoogd:
*

bij het behalen van 6 licentiepunten

*

indien de competitieresultaten daar aanleiding toe geven

*

eventueel op eigen verzoek

2.2.3 Licentieverlaging
De licentie wordt verlaagd:
*

indien de competitieresultaten daartoe aanleiding geven

*

eventueel op eigen verzoek
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2.2.4 Tijdstip van de licentiewijzigingen
Jaarlijks (rond 1 januari) wordt er gekeken of er aanleiding is om de licentie te wijzigen.
De laatste twee seizoenen worden bekeken, waarbij een zekere marge in acht wordt
genomen om te voorkomen, dat een verschil van 1% zou leiden tot een licentiewijziging.
2.2.5 Indeling van dames in de herenklassen.
Sinds 1 augustus 2010 zijn de dameslicenties aangepast, om het spelen bij de heren
transparant te maken:
•
•
•

•
•
•

dames A bij de heren C
dames B bij de heren D
dames C bij de heren E

dames D bij de heren F
dames E bij de heren G
dames F bij de heren H

2.3 Licentiepunten
2.3.1 Het verkrijgen van licentiepunten
Door licentietoernooien te spelen en door te dringen tot de halve finale krijgen senioren
licentiepunten. De winnaar krijgt 3 punten, de verliezend finalist 2 en de verliezers van de
halve finales ieder 1 punt. De bondsvertegenwoordiger (of CTW) is degene die de punten
toekent. Hij kan bepalen dat er minder of zelfs helemaal geen punten worden toegekend.
Als richtlijn geldt:
• Bij 24 of meer deelnemers
volledige punten (zie boven, 3, 2 of 1 punten)
• Bij 12 tot 23 deelnemers
winnaar 2 punten, verliezend finalist 1 punt.
• Bij 6 tot 11 deelnemers
winnaar 1 punt.
Behaalde licentiepunten blijven twee jaar geldig.
2.3.2 Het bijhouden van de licentiepunten
De bondsvertegenwoordigers of organisatoren van de toernooien binnen onze afdeling
melden na afloop van het toernooi aan de licentieadministrateur of en zo ja hoeveel
licentiepunten zij hebben toegekend aan de spelers. De licentieadministrateur houdt
e.e.a. bij en meldt regelmatig in het Competitiebulletin welke spelers 3 of meer punten
hebben. Aan de bondsvertegenwoordigers van landelijke toernooien binnen de afdeling is
eveneens verzocht om de door hen toegekende punten door te geven. Indien u
licentiepunten verdient op een toernooi buiten onze afdeling, meldt u dit dan zelf even
aan de licentieadministrateur? Zijn telefoonnummer/e-mail vindt u achter in dit bulletin.
2.3.3 Factoren die meespelen bij de beoordeling
De volgende factoren spelen mee bij de beoordeling voor de nieuwe licentie:
•
•
•
•

het aantal gespeelde wedstrijden in de competitie (3 uit 3 telt echt niet mee ?)
de progressie: spelers met een duidelijke stijgende lijn krijgen sneller een hogere
licentie.
de leeftijd: jongere spelers krijgen eerder een hogere licentie
de hoogte van het percentage: percentages boven de 90% of onder de 10%
duiden op het spelen in een verkeerde klasse en aan zo’n percentage wordt een
niet al te hoge waarde toegekend.
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3. LICENTIES JEUGD
3.1 Algemeen
De actuele landelijke richtlijnen jeugdlicenties zijn te vinden op de website van de NTTB,
via Licenties – Toelichting jeugd
De jeugd kent vier leeftijdsklassen: junioren, kadetten, pupillen en welpen. Voor de eerste
drie leeftijdklassen bestaan er vier licenties (A, B, C en D); welpen kennen alleen A- en
D-licenties. De A- en B-licentiehouders (+ welpen D) staan vermeld in het landelijk
bulletin jeugdranglijsten en op de website van de NTTB. Alle licenties worden ook
opgenomen in het bulletin van de afdeling (zie website). Alle overige spelers hebben een
D-licentie. Jeugdlicenties gelden tot het einde van het wedstrijdseizoen (1 juli)
uitgezonderd tussentijdse promotie of degradatie op grond van resultaten. Aan het begin
van het nieuwe wedstrijdseizoen worden alle spelers opnieuw ingedeeld.
3.2 De eisen
3.2.1 A-licenties
A-licenties worden verleend aan een beperkt aantal spelers.
licentiefunctionaris bepaalt wie in aanmerking komt voor een A-licentie.

De

landelijke

Promotie van een B- naar een A-licentie is mogelijk als men:
1.
2.
3.
4.

de finale van de NJM bereikt (dit geldt niet voor welpen-D).
de hoofdronde van een B-jeugdranglijsttoernooi wint
2x verliezend finalist is van de hoofdronde van een B-jeugdranglijsttoernooi
een combinatie van resultaten behaalt in competitie, NJM, ranglijsttoernooien en NJK en op een periodieke B-jeugdranglijst een rating behaalt
die boven de A-grens ligt:
Jongens junioren
1.150 punten
Meisjes junioren
850 punten
Jongens kadetten
900 punten
Meisjes kadetten
650 punten
Jongens pupillen
650 punten
Meisjes pupillen
450 punten
Jongens welpen
450 punten
Meisjes welpen
250 punten

Degradatie van een A- naar een B-licentie gebeurt:
1.

Als over een periode van een half jaar geen resultaten zijn geboekt

2.

Als men gedurende langere tijd een rating heeft die beneden de A-grens ligt.

Behoud van een A-licentie
Bij de wisseling van het seizoen geldt bij junioren, kadetten en pupillen dat spelers de Alicentie in ieder geval houden als zij:
1.
2.
3.
4.

De eerste 8 van de finale van de NJM hebben bereikt
Bij de NJK-A de halve finale hebben gehaald
Bij een A-ranglijsttoernooi bij de eerste vier zijn geëindigd
Een puntentotaal hebben dat boven de A-grens (zie boven) ligt van de
leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen
Welpen die naar de pupillen gaan, houden hun A-licentie als zij:
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1.
2.
3.

Bij de eerste 3 van de finale NJM eindigen
De finale van de NJK-A halen
Een puntentotaal hebben dat niet meer dan 50 punten beneden de A-grens
van pupillen ligt.

3.2.2 B-licenties
B-licenties worden verleend door de landelijke licentiefunctionaris. De afdelingen kunnen
spelers voordragen voor een B-licenties. Als de betrokken speler aan een van de
volgende eisen voldoet, zal de landelijke licentiefunctionaris in het algemeen een Blicentie verlenen:
Competitie
jongens junioren
jongens kadetten
jongens pupillen
meisjes junioren
meisjes kadetten
meisjes pupillen

35% landelijk B of 70% landelijk C of 90% hoofdklasse
35% landelijk C of 70% hoofdklasse of 90% 1e klasse
15% hoofdklasse of 40% 1e klasse of 75% 2e klasse
35% landelijk A of 80% landelijk B, of
bij de jongens: 30% 1e klasse of 55% 2e klasse of 95% 3e klasse
70% landelijk B of,
bij de jongens: 25% 2e klasse of 65% 3e klasse of 95% 4e klasse
50% landelijk B of,
bij de jongens 30% 3e klasse of 75% 4e klasse of 95% 5e klasse

NJM
Het bereiken van de 1e landelijke ronde. Bij de seizoenswisseling geldt:
•
•

Wie naar een oudere leeftijdsgroep gaat: het bereiken van de 2e landelijke ronde
Wie in de zelfde leeftijdsgroep blijft: het bereiken van de 1e landelijke ronde.

C-jeugdranglijsttoernooien
De winnaars van onder de vlag van de landelijke CTW georganiseerde C-jeugdranglijsttoernooien krijgen automatisch een B-licentie, tenzij het aantal deelnemers in de
betrokken categorie te gering is. Dit ter beoordeling van de landelijke CTW.
A-licentiehouders
Als men het vorige seizoen een A-licentie heeft krijgt men minimaal een B-licentie.
3.2.3 C-licenties
C-licenties worden verleend door de licentiefunctionaris (Rob Verschoor) van de afdeling
op grond van de afdelingsranglijsten. Als de betrokken speler aan één van de volgende
eisen voldoet zal de afdelingslicentie functionaris in het algemeen altijd een C-licentie
verlenen:
Competitie,:
jongens junioren
jongens kadetten
jongens pupillen
meisjes junioren
meisjes kadetten
meisjes pupillen

35% 1e klasse of 70% 2e klasse of 90% 3e klasse
35% 2e klasse of 70% 3e klasse of 90% 4e klasse
15% 3e klasse of 40% 4e klasse of 75% 5e klasse
30% 3e klasse of 55% 4e klasse of 95% 5e klasse
25% 4e klasse of 65% 5e klasse
30% 5e klasse.
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Nationale Jeugdmeerkampen:
het bereiken van de afdelingsfinale in de categorie junioren, kadetten en pupillen levert
een verhoging naar de C-licentie op.
Ranglijsten:
De afdelingslicentiefunctionaris kan spelers die door een combinatie van competitie- en
toernooiresultaten hoog op de D-jeugdranglijst staan (ook tussentijds) een C-licentie
verstrekken. De winnaar van een D-licentietoernooi krijgt een C-licentie, tenzij het aantal
deelnemers in de betrokken categorie naar de mening van de licentiefunctionaris te
gering is. Voor de najaarscompetitie moeten aan het einde van dat seizoen de volgende
punten behaald zijn om in aanmerking te komen voor een C-licentie:
Jongens Junioren:

440 punten

Meisjes Junioren:

300 punten

Jongens Kadetten:

320 punten

Meisjes Kadetten:

220 punten

Jongens Pupillen:

240 punten

Meisjes Pupillen:

160 punten

Voor de voorjaarscompetitie gelden in principe de zelfde eisen (is afhankelijk van het
aantal te organiseren afdelingstoernooien). Gaat men aan het einde van het seizoen naar
een andere leeftijdsklasse, dan moeten de punten behaald zijn die bij die nieuwe groep
horen om een C-licentie te behouden.
3.2.4 D-licenties
Alle spelers die geen A-, B- of C-licentie bezitten, hebben een D-licentie.
3.2.5 Actueel
Op de site van de afdeling West staan onder Toernooien - Overzicht jeugdlicenties de
licenties jongens en meisjes per 1 januari dan wel 1 juli vermeld. Tevens kan men daar
de Bulletins Ranglijsten en Licenties vinden, die drie maal per jaar verschijnen.
3.2.5 Samenvoegen jeugdlicentieklassen
Bij veel jeugdtoernooien die op licentieklasse worden gespeeld zijn er in sommige
klassen te weinig deelnemers, en moeten ze samengevoegd worden met een of meer
andere klassen. Hierbij de richtlijnen voor het samenvoegen:
Als een klasse uit meer dan 4 spelers bestaat kan deze zelfstandig functioneren. Bij
minder dan 5 spelers in een klasse wordt deze klasse met de volgende samengevoegd:
Meisjes Welpen D – Meisjes Pupillen D – Jongens Welpen D
Meisjes Pupillen C – Meisjes Kadetten D – Jongens Pupillen D
Meisjes Welpen A – Meisjes Pupillen B – Meisjes Kadetten C – Meisjes Junioren D Jongens Pupillen C – Jongens Kadetten D
Meisjes Kadetten B – Meisjes Junioren C – Jongens Pupillen B – Jongens Junioren D
Meisjes Pupillen A – Jongens Welpen A – Jongens Kadetten C
Jongens Pupillen A – Jongens Kadetten B – Meisjes Junioren B – Jongens Junioren C
Meisjes Kadetten A – Meisjes Junioren A – Jongens Kadetten A – Jongens Junioren A&B

Vragen hierover kunnen worden gesteld via toernooien@nttb-west.nl
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4. TOERNOOIEN
4.1 Toernooien binnen de afdeling
In de afdeling worden toernooien georganiseerd, door de bond of de afdeling of door
verenigingen. Alle leden met de juiste licentie kunnen hier aan deelnemen. Deze
toernooien worden op de afdelingswebsite aangekondigd. Veel van deze toernooien
maken deel uit van het Super Prestige Circuit of de Jeugd Prestige Prijs (zie hoofdstuk 6.
en 7.).
Voor de jeugdtoernooien is er een aparte website gemaakt met alle informatie over deze
toernooien: WWW.TAFELTENNIS-JAWS.NL. Hier is ook informatie over de JAWSverenigingsprijs te vinden.
4.2 Toernooien buiten de afdeling
Behalve de toernooien die binnen de afdeling West worden georganiseerd zijn er ook
toernooien in andere afdelingen. Daar kunt u een leuk dagje uit van maken met een deel
van de vereniging. De wedstrijdsecretarissen jeugd en senioren krijgen (als er geen
aparte toernooifunctionaris in uw vereniging is) meestal de uitnodigingen hiervoor binnen.
Bovendien kunt u op de website de internetpagina van de NTTB en van de afdeling
raadplegen: www.nttb.nl of voor de afdeling www.nttb.nl/west
4.3 OTC Toernooien
Voor de leeftijdsgroep vanaf 40 jaar organiseert een groot aantal verenigingen onder
auspiciën van de Old Timers Club Nederland bijna wekelijks in den lande toernooien. De
OTC Nederland is de landelijke organisatie van tafeltennisveteranen. De OTC-toernooien
binnen onze afdeling worden ook gemeld in het competitiebulletin. Wilt u hier meer
informatie over, dan vindt u achterin dit bulletin het adres voor nadere informatie.
4.4 Inschrijven voor een toernooi
Het inschrijven voor een toernooi dient in bijna alle gevallen te gebeuren via een
verzamelinschrijfformulier dat aan de wedstrijdsecretaris is gezonden of op de website
van de afdeling is te vinden. Eventueel kunt u in de toernooikalender ook het
telefoonnummer vinden van de organisator en hem of haar om nadere informatie vragen.
4.5 Opleiding toernooileider
De opleiding 'Toernooileider' wordt gedeeltelijk geïntegreerd in de nieuwe opzet van de
NTTB-opleidingen. Voor de opleiding Tafeltennistrainer 2 is een module 'Organisatie'
ontwikkeld. Voor de opleiding Tafeltennistrainer 3 wordt deze module verder uitgebreid
richting 'Toernooiorganisatie'.
Deze modules zijn ook los te volgen. Raadpleeg hiervoor het overzicht van de geplande
bijeenkomsten onder wat, waar en wanneer.
Wilt u toernooileider worden of heeft u vragen ? Neem contact op via opleidingen@nttb.nl
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5. SUPER PRESTIGE PRIJS SENIOREN EN JEUGDPRESTIGE
5.1 Deelname
Een aantal toernooien (die in licentieklassen worden gespeeld, niet in competitieklassen)
binnen de afdeling maakt deel uit van het superprestige- en het jeugdprestige-circuit. Elk
seizoen wordt van deze toernooien een klassement bijgehouden om uiteindelijk te komen
tot de beste toernooispelers. Deelname aan het seniorencircuit is alleen mogelijk voor
seniorleden van de afdeling West of jeugdleden met een seniorenlicentie. Aan het
jeugdcircuit kunnen alleen jeugdleden deelnemen. De organiserende verenigingen
betalen per toernooi geen bijdrage. Het afdelingsbestuur neemt deze kosten voor haar
rekening.
5.2 De prijzen
jeugd

senioren

1e prijs

geldbedrag van € 50,00

geldbedrag van € 100,00

2e prijs

geldbedrag van € 30,00

geldbedrag van € 75,00

3e prijs

geldbedrag van € 20,00

geldbedrag van € 50,00

Bovendien krijgen alle prijswinnaars bij de jeugd een blijvend aandenken.
5.3 Reglementering Super Prestige Circuit en Jeugd Prestige Prijs
1.

Onder deelnemers wordt verstaan het aantal spelers/speelsters in een licentieklasse
dat daadwerkelijk op de toernooidag aan het toernooi is begonnen.

2.

Bij het toekennen van de punten worden spelers die niet uit afdeling West komen
overgeslagen. De 1e plaats betreft dus de 1e speler uit West, etc.

3.

Bij samenvoeging van twee licentieklassen wordt de eindstand gesplitst naar
licentieklassen en op basis daarvan worden de punten toegekend.

4.

Indien door de toernooivorm meerdere spelers voor een plaats in aanmerking
komen, worden geen extra punten toegekend.

5.

Alle deelnemers (zie 1) ontvangen minimaal een punt.

6.

Als een speler zonder afmelding (behoudens overmacht = tijdig afmelden met reden)
niet opkomt, wordt een punt in mindering gebracht op zijn totaal aantal punten.

7.

Bij gelijk eindigen wordt de speler/speelster die aan de meeste toernooien heeft
deelgenomen als eerste geplaatst in de eindrangschikking.

8.

In onvoorziene situaties beslist de toernooicommissie van de afdeling West, dan wel
tijdens een toernooi eenmalig de bondsvertegenwoordiger.

9.

De prijsuitreiking vindt plaats door de voorzitter van de afdeling of van de CTW na
het laatste toernooi aan de senioren en door de voorzitter van de jeugdcommissie
aan de jeugd na afloop van de toernooireeks.
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5.4 De puntentelling
Puntentelling Superprestige
aantal deelnemers 1e plaats

2e plaats

3e plaats

Deelnemer

2-4

2

--

--

1

5-9

3

2

--

1

10 - 20

4

3

2

1

5.5 Deelnemende toernooien
De superprestigereeks loopt 12 maanden. De volgende toernooien
(1-7-2010 – 30-6-2011) deel uit van het seniorencircuit:

maken dit jaar

03-10

Geuzenstadtoernooi in Brielle

07-11

18e Alexandria Open in Rotterdam

09-01

Zuid-Hollandse Kampioenschappen in Schiedam (telt dubbel; afdelingskamp.)

20/27-2 Taverzo Licentietoernooi in Zoetermeer (20e :D, E, G – 27e :F , H)
13-03

Enkel Haringtoernooi in Katwijk aan de Rijn

20-03

Oppertoernooi in Berkel en Rodenrijs

27-03

Stag seniorentoernooi in Den Haag (nieuw)

22-05

Docos Vroco-Sport toernooi in Leiden

28-05

Open Zwijndrechtse kampioenschappen senioren

13-06

35e Phoenix Prinsenstadtoernooi in Delft (Pinkstermaandag)

18-06

Rabo-Open in Hardinxveld Giessendam

25-06

Open Dordtse Kampioenschappen

De volgende toernooien maken dit jaar (1-7-10 – 30-6-11) deel uit van het jeugdcircuit:
17-10

Voorronden NJM (ook 19-9 en 10-10)

31-10

18e Alexandria Opentoernooi in Rotterdam

08-01

Zuid-Hollandse Kampioenschappen in Schiedam (telt dubbel; afdelingskamp.)

13-02

Oppertoernooi TOGB in Berkel en Rodenrijs

06-03

Geuzenstadtoernooi de Sprint in Brielle

10-04

Rinus Nederpeltoernooi in Hazerswoude

28-05

De Stag Haagsche Open in Den Haag (nieuw)

18-06

Rabo-Open in Hardinxveld Giessendam
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5.6 JAWS Verenigingsprijs 2010 / 2011
De commissie jeugdzaken van de NTTB afdeling West organiseert de JAWSverenigingsprijs voor de verenigingen in de afdeling West. JAWS is een afkorting van de
Jeugdtoernooien Afdeling West Supercup. Deze verenigingsprijs is bedoeld om de
inspanningen van verenigingen die deelname van jeugdspelers aan de jeugdtoernooien
in de afdeling West verzorgen te belonen. De vereniging die gedurende een seizoen met
relatief (gerelateerd aan het aantal afdelingsjeugdteams) het grootste aantal deelnemers
de toernooien bezoekt wint de JAWS-verenigingsprijs. Er is een hoog prijzengeld voor de
eerste vijf verenigingen in het eindklassement van € 600, € 400, € 300, € 200 en € 100.
Op internet is de volgende website actief met veel meer informatie:
WWW.TAFELTENNIS-JAWS.NL
Bijna alle toernooien in de afdeling West tellen mee voor de JAWS-verenigingsprijs.
Welke niet meetellen is te raadplegen op de bovengenoemde website.

6. EMAIL-ADRES VOOR INFORMATIEUITWISSELING
De afdeling heeft een emailadres, speciaal voor de uitwisseling van informatie tussen
verenigingen en de afdeling over afdelingstoernooien. Het emailadres is
toernooien@nttb-west.nl. De informatie komt terecht bij de afdelingsfunctionarissen die
zich met de toernooikalender en de toernooi-informatie bezig houden. Verenigingen
dienen dit adres te gebruiken voor de communicatie over toernooien (aanmelding, poster,
persbericht, uitnodiging, inschrijfformulier, uitslagen, verslag, foto's).

7. TOERNOOIKALENDER AFDELING 2010/2011
De actuele toernooikalender staat uitgebreid in het competitiebulletin en op de website
van de afdeling West: http://www.nttb-west.nl/index.php?id=toernooien.
Aanvullingen of wijzigingen op de toernooikalender geeft u bij voorkeur door via e-mail
aan toernooien@nttb-west.nl. Wijzigingen worden aangegeven in het competitiebulletin
en vermeld op de internetsite van de afdeling: www.nttb.nl/west. Heeft u of uw vereniging
niet de beschikking over e-mail, dan kunt u de eventuele wijzigingen telefonisch
doorgeven aan Jetty Borgers: 010-5148166 of de Toernooifunctionaris (zie hoofdstuk 10).

8. BONDSVERTEGENWOORDIGERS
De bondsvertegenwoordiger houdt namens de NTTB toezicht op de organisatie en het
verloop van het toernooi. Bij hem of haar kan men beroep aantekenen tegen een
beslissing van de toernooileider of scheidsrechter. Het afdelingsbestuur delegeert haar
bevoegdheid om bondsvertegenwoordigers aan te wijzen aan de commissie Toernooien
en Wedstrijden. De afdeling is steeds op zoek naar nieuwe bondsvertegenwoordigers.
Indien u zelf een toernooi organiseert komt u al in aanmerking voor deze functie met
onkostenvergoeding. Meldt u daarvoor aan bij een van de commissieleden.
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De CTW heeft voor het seizoen 2010/2011 de volgende bondsvertegenwoordigers
geautoriseerd voor toernooien in de afdeling:
- Jetty Borgers

- Vally Karagantcheff

- Jos Clazing

- Jan van der Mespel

- Hans van Rutten

- Liesbeth van der Meer

- Harry Sintemaartensdijk

- Martijn Steenhorst

- Martijn van der Akker

- Wilko Huiden

Hiernaast heeft het afdelingsbestuur de Toernooifunctionaris aangewezen om bij elk
toernooi in de afdeling als bondsvertegenwoordiger op te kunnen treden.
Telefoonnummers en e-mailadressen van bondsvertegenwoordigers zijn op te vragen bij
de toernooifunctionaris. Elke toernooileider draagt een op de betreffende datum
beschikbare bondsvertegenwoordiger uit de lijst voor. De toernooifunctionaris stelt
uiteindelijk vast wie bondsvertegenwoordiger bij een bepaald toernooi is.

9. TOERNOOIREGLEMENT EN MEERKAMPREGEL.
9.1 Toernooi- en wedstrijdreglement
Op alle wedstrijden en toernooien is - naast de spelregels - het NTTB toernooi- en
wedstrijdreglement van toepassing. Hierin worden de rechten en plichten van de spelers
en de toernooileider omschreven alsmede de bevoegdheden van de bondsvertegenwoordigers. Dit reglement vindt u o.a. op de NTTB-website onder Reglementen.
9.2 Winnaar bij gelijk eindigen in meerkamp (meerkampregel)
Bij toernooien wordt meestal begonnen met meerkampen. Geregeld eindigen spelers op
een gelijk aantal gewonnen wedstrijden. Bij gelijk eindigen in setpunten van twee of meer
deelnemers wordt de rangschikking als volgt vastgesteld:
1.

Door het resultaat behaald in de onderlinge set(s);

2.

Indien volgens 1 geen beslissing wordt verkregen door het quotiënt van gewonnen
en verloren games van de onderlinge set(s);

3.

Indien volgens 1 en 2 geen beslissing wordt verkregen door het quotiënt van
gewonnen en verloren punten van de onderlinge set(s);

4.

Mocht de rangschikking nog niet kunnen worden vastgesteld, dan zal het onder 2 en
3 vermelde worden toegepast op de resultaten van alle sets;

5.

Is dan nog geen beslissing verkregen, beslist het lot
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10. BELANGRIJKE ADRESSEN
10.1 Afdelingsadressen
Verantwoordelijk afdelingsbestuurslid
Vally Karagantcheff

070-3475373

Isabellaland 1564
2591 EJ Den Haag
e-mail: karagantcheff@nttb-west.nl
Commissie toernooien en wedstrijden afdeling West (senioren)
Voorzitter

Wilko Huiden

079-3310690

Wolfertstraat 33
2722 AG Zoetermeer
e-mail: jenwhuiden@casema.nl
Secretaris/

Jan van der Mespel

superprestige

Oostsingel 25

015-2143698

2612 HC Delft
e-mail: jvdmespel@aegon.nl
Afdelingsfunctionarissen:
Seniorlicenties

Jan van den Driessche

010-5116586

Edelsteenweg 12
2651 SR Berkel en Rodenrijs
e-mail: j.driessche4@upcmail.nl
Jeugdlicenties/

Rob Verschoor

Jeugdprestige

Söderblomplaats 396

010-4551427

3069 SL Rotterdam
e-mail: r.verschoor@hccnet.nl
Toernooifunctionaris:
Deze functie is vacant, voorlopig waarneming door voorzitter.
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Commissie jeugdzaken (jeugd)
Voorzitter

Jetty Borgers

010-5148166

Langeveldstraat 12
2651 GD Berkel en Rodenrijs
e-mail: borgers@nttb-west.nl
Secretaris

Vally Karagantcheff

070-3475373

Zie boven
JAWS

Arnoud van Willigen
e-mail: alvw@fulminis.eu

10.2 Landelijke adressen
Licenties

Jacek Offierski
e-mail: ctw@nttb.nl

Planning

Mw. A. (Atie) de Jong-Lith

075-6284378

Albert Meijnsstraat 12
1521 ZN Wormerveer
e-mail: agenda@nttb.nl
10.3 Old Timers Club Nederland
Planning

Mw. G.A. (Geke) Aalders

06-23720638

Torellistraat 65
3208 NC Spijkenisse
e-mail: geke@gaalders.demon.nl
website: http://www.otcnederland.com/
10.4 Internetpagina’s
Nederlandse Tafeltennisbond

www.nttb.nl

Afdeling West NTTB

www.nttb-west.nl
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