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Beste clubleden,
Allereerst de beste wensen voor een sportief, gezond en voorspoedig 2013
toegewenst namens de redactie!
Het nieuwe ‘Balletje’, nummer 35, voor de voorjaarscompetitie staat voor
je klaar. Volgens afspraak kan iedereen het zelf downloaden en zelf
uitprinten. Veel succes hierbij. De nieuwe competitie ligt weer voor ons en
dus ook de uitdaging om er wat van te maken. Ik wens iedereen een
geslaagde en sportieve competitie toe met veel speelplezier!
Met een nieuwe heup en een nieuwe icd hoop ik binnenkort weer regelmatig op de club aanwezig te zijn, hoewel de revalidatie nog wel een
poosje zal gaan duren. Voorlopig ben ik zeer tevreden over de hele gang
van zaken en is alles prima verlopen. Tot binnenkort!
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Voorwoord voorzitter
Beste sportvrienden,
Voor de clubgenoten, welke niet op de nieuwjaarsreceptie aanwezig
waren, wens ik jullie namens het Bestuur een goed, maar vooral een
gezond 2013 toe, met vooral veel speelplezier bij NTTC.
Een korte terugblik op 2012:
Sportief was 2012 een geslaagd jaar met de promotie van ons duo
team naar de 4e klasse; verder is ook ons jeugdteam 2 gepromoveerd.
Clubkampioenschap:
Na een spannende finale tussen Eric en Remco werd uiteindelijk
Remco de nieuwe clubkampioen.
Ledenbestand:
In 2012 mochten we een aantal nieuwe senioren verwelkomen.
Wel heeft het bestuur zorgen over het aantal jeugdleden; dit is door
o.a. studie en doorstroming naar de senioren fors gedaald.
Inmiddels is een werkgroep aan de slag gegaan met de opdracht om
te bezien hoe wij het aantal jeugdleden weer op peil krijgen en hoe
wij kunnen zorgen voor (nieuw) kader voor opvang en begeleiding
van de jeugd.
Brains:
Ook in 2012 is in samenwerking met Brains weer met succes voor de
schooljeugd drie tafeltennismiddagen georganiseerd, maar liefst 45
kinderen hadden zich voor dit evenement aangemeld.
Verder wens ik jullie veel succes, maar vooral plezier toe voor de
komende competitie.
Rob Jasperse, voorzitter
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Terugblik najaarscompetitie 2012
SENIOREN:
De najaarscompetitie 2012 is wat eindresultaat aangaat redelijk positief te
noemen:
TEAM 1 : Leverde een bijzondere prestatie en behaalde uiteindelijk een
fraaie 2e plaats, in de Hoofdklasse, achter het zeer sterke team 1
van de vereniging Vriendenschaar.
De geleverde persoonlijke prestaties, Eric 87%, Willem 59% en
Danny 40% droegen toe aan het behaalde resultaat.
TEAM 2 : Streed met team 4 van vereniging Avanti lang mee om het
fel begeerde kampioenschap en slaagde uiteindelijk niet
in de opzet om kampioen te worden doch werd uiteindelijk fraai
2e in de eindrangschikking.
TEAM 3 : Voldeed niet aan de gestelde verwachtingen, mede door de vele
wisselingen van de samenstelling van dit team, en belandde
uiteindelijk op de laatste plaats in de 3e klasse.
TEAM 4 : Behaalde een uitstekende 2e plaats, achter het zeer sterke
team 9 van de vereniging PITT /75, in de 5e klasse.
TEAM 5 : Handhaafde zich netjes , door 5e te worden, in de 5e
klasse.
TEAM 1 : Streed met team 2 van de vereniging DFC alsmede met team 4
(DUO)
van de vereniging HTV om het fel begeerde kampioenschap
en dit kampioenschap werd uiteindelijk daadwerkelijk behaald
in de laatste speelronde.
Vooruitblik voorjaarscompetitie 2013
SENIOREN:
TEAM 1 : Zal trachten, met François als toegevoegde speler, haar prestatie
uit de najaarscompetitie 2012 te evenaren c.q. te verbeteren.
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TEAM 2 : Zal trachten , met Pawan als nieuwe speler voor François, zich
Wederom te handhaven in de 1e klasse of mogelijk voor een
stunt in deze klasse te zorgen!
TEAM 3 : Zal trachten zich te handhaven in de 3e klasse.
TEAM 4 : Zal trachten haar 2e plaats uit de najaarscompetitie te evenaren
en zo mogelijk te verbeteren.
TEAM 5 : Zal trachten zich wederom te handhaven in de 5e klasse.
TEAM 1 : Zal trachten als kampioen uit de 5e klasse nu een goed figuur te
(DUO) slaan in de 4e klasse.

Terugblik najaarscompetitie 2012
JUNIOREN:
De eindresultaten van de jeugdteams zijn goed en zelfs uitstekend te
noemen.
TEAM 1 : Behaalde , na een felle strijd met team 1 van de vereniging
HBM-Taveri , een fraaie 2e plaats en dit resultaat is danken aan
de geleverde prestaties van Geert, Bart en in het bijzonder
aan de geleverde prestatie van Pawan die in deze competitie
ongeslagen bleef in zijn 23 gespeelde wedstrijden.
TEAM 2 : Spelende in de 3e klasse behaalde uiteindelijk, puntenaantal 1068, bijzonder knap het kampioenschap.
De spelers Corné(87%), Stefan(85%) en Taw Nay(40%) waren
uiteindelijk verantwoordelijk voor het behaalde kampioenschap.
TEAM 3 : Uitkomende in de 4e klasse behaalde wederom een goed
resultaat door 5e te worden in deze klasse.
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Vooruitblik voorjaarscompetitie 2013
Aan de komende voorjaarscompetitie zullen slechts 2 jeugdteams
meedoen.
TEAM 1 : Zal nu bestaan uit de spelers Taw Nay Chit, Corné Vellekoop
en Stefan Poot en dit team zal , als kampioen uit de 3e klasse, nu
uitkomen in de 2e klasse van de afdeling West en
zal proberen aan te tonen dat zij daadwerkelijk in deze klasse
thuishoren.
TEAM 2 : Zal nu bestaan uit de spelers Ricardo van Houten, Victor Zeijen
en Stijn Wanders en dit team
zal proberen goed mee te draaien in de 4e klasse van de
afdeling West.
Ik wens iedereen langs deze weg een sportieve voorjaarscompetitie 2013
toe. Frans Meijer Wedstrijdsecretaris
Aanlevering wedstrijdformulieren bij THUISWEDSTRIJDEN/
Senioren!!!!!!
Beste competitiespelers,
Ik vraag wederom, zie onderstaande weergave, aandacht voor de wijze
van aanlevering van de wedstrijdformulieren bij thuiswedstrijden:
THUISWEDSTRIJDEN:
Na afloop geeft de aanvoerder/vervangende aanvoerder het originele
witte formulier en de gele kopie van het wedstrijdformulier aan
diegene die bardienst/zaaldienst heeft. Degene die bardienst/zaaldienst
heeft, stopt de voornoemde exemplaren bij het geld in het geldetui,
en levert dezelfde avond dit geldetui nog bij Frans Duijve af!
OPMERKING:
De eerder vastgestelde procedure omtrent de wijze van aanlevering van
wedstrijdformulieren
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bij THUISWEDSTRRIJDEN/Senioren alsmede de wijze van
aanlevering van wedstrijdformulieren
bij UITWEDSTRIJDEN/Senioren blijft derhalve ongewijzigd van
kracht!
Groeten, Frans Meijer Wedstrijdsecretaris/NTTC
DUBBELSPEL
Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit
elk van beide teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd
ook uitkomen in het enkelspel.
Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen
spelers uit dat team, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het
enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel van de
desbetreffende competitiewedstrijd.
Frans Meijer, Wedstrijdsecretaris
Invulling wedstrijdformulier:
De volgende gegevens dienen in elk geval correct en duidelijk leesbaar
te zijn vermeld op het wedstrijdformulier:
Wedstrijdnummer
Setstanden en einduitslag
Namen en voorletter(s) spelers
Verenigingsnamen +
teamnummers

Bondsnummers
Persoonlijke resultaten *
Handtekening aanvoerders

Bij het vermelden van de persoonlijke resultaten van spelers dient
men met het volgende rekening te houden:
1. 1. Een wedstrijd die niet is gespeeld vanwege het niet opkomen van
een tegenstander telt niet mee in het persoonlijk resultaat van beide
spelers. Als gamestanden dient 3x 11‐0 te worden ingevuld en als
setstand 1‐0(of andersom).
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1. 2. Een wedstrijd die niet is gestart vanwege opgave van een
tegenstander door een blessure telt niet mee in het persoonlijk
resultaat van beide spelers. Er worden geen gamestanden
vermeld maar (liggende) streepjes en als setstand 1‐0 (of andersom).
2. 3. Een wedstrijd die wel is gestart maar vanwege opgave van een
tegenstander door een blessure is gestaakt telt wel mee in het
persoonlijk resultaat van beide spelers. Alleen de gamestanden die
(eventueel) voltooid zijn en de stand waarop de wedstrijd werd
gestaakt worden vermeld; in de niet gespeelde games worden
streepjes gezet. Als setstand moet 1‐0 (of andersom) worden
genoteerd. Bij de (eventuele) overige, niet gespeelde, wedstrijden van
de geblesseerde speler moeten ook streepjes worden gezet
in de games maar moet als setstand 1‐0 (of andersom) worden
ingevuld.
Deze wedstrijden tellen niet mee in het persoonlijk resultaat.
Voorbeeld: A moet tegen X opgeven in de 3e game bij de stand 11‐7, 7‐
11 en 5‐5. Op het formulier komt dan te staan: A‐X: 11‐7, 7‐11, 5‐5, ‐, ‐,:
0‐1
Indien een wedstrijd niet is gestart of niet is beëindigd dient de reden
hiervan op de achterkant van het wedstrijdformulier te worden
vermeld.
De uitspelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen van de
namen en bondsnummers van het eigen team op het
wedstrijdformulier.
Voor de overige gegevens op het wedstrijdformulier is de
thuisspelende vereniging verantwoordelijk. Als er fraude wordt
vermoedt, wordt er altijd aangifte gedaan bij de Tuchtcommissie.

Frans Meijer,
Wedstrijdsecretaris NTTC.
Internet adressen:
www.nttc.nl
www.nttb.nl/gouda
www.nttb.nl/west
www.nttb.nl
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Bereikbaarheid clublokaal:
Ook in het komende voorseizoen 2013 is het mogelijk NTTC op haar
speellocatie, tijdens de speelavonden van de Senioren en Junioren en
alsook de speelochtenden van de Junioren, telefonisch te benaderen onder
nummer: 06-58936317
Ik hoop jullie wederom met de bovenstaande informatie van dienst te zijn.
Frans Meijer, Wedstrijdsecretaris.
Communicatie bij het verplaatsen van wedstrijden
De competitieleiders willen wederom benadrukken, dat zij alleen met de
wedstrijdsecretarissen van beide betrokken verenigingen communiceren
over het verplaatsen van wedstrijden en niet met individuele teamleden.
Allen gaarne volgens de bovenvermelde mededeling handelen!
Frans Meijer, Wedstrijdsecretaris/NTTC
Zeer belangrijke mededeling van de competitiecommissie:
De competitiecommissie zal in de komende voorjaarscompetitie
wederom de regels voor het verplaatsen van wedstrijden streng gaan
toepassen.
Er zal met name worden gelet op het tijdig indienen van een verzoek
tot verplaatsing. Het te laat indienen van een verzoek om uitstel van
een wedstrijd bij de desbetreffende competitieleider(dat wil zeggen
korter dan 4 dagen voor de betreffende wedstrijd) zal, behoudens
in overmachtsituaties bijvoorbeeld bij ziekte- en sterfgevallen, leiden
tot het opleggen van maatregelen(boetes en/of puntenaftrek).
Frans Meijer Wedstrijdsecretaris/NTTC
WEDSTRIJDBOEKJES
De wedstrijdboekjes met wedstrijdformulieren zijn wederom
aanwezig in onze bar “De Duijvetil” en zo nodig verder verkrijgbaar
bij Frans Meijer(Wedstrijdsecretaris)
P.S. Zowel de oude exemplaren alsmede de nieuwe exemplaren
kunnen gebruikt worden!
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Verzoek door NTTB:
Uitslagenverwerking in het NTTB Administratie Systeem(NAS)
door de wedstrijdsecretaris :
De wedstrijdsecretaris, Frans Meijer, dient wekelijks de uitslagen en
de persoonlijke resultaten van de thuisspelende teams van NTTC via
het wedstrijdformulier in NAS in te voeren.
Het is derhalve van groot belang, dat alle teams, hun medewerking
hieraan verlenen door de wedstrijdformulieren tijdig en correct af
te leveren volgens de geldende procedure hieromtrent, opdat de
wedstrijdsecretaris, de gegevens tijdig in NAS kan invoeren.
Alle uitslagen van een bepaalde speelweek dienen uiterlijk op
ZONDAG VOOR 12.00 UUR volgend op de voorafgaande speelweek
te zijn ingevoerd in NAS.
Het niet/te laat invoeren van de gegevens in NAS zal worden beboet.
Frans Meijer Wedstrijdsecretaris
3.2 Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd.
1. 1. Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden
een geldig lidmaatschapsbewijs te kunnen tonen aan de
teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in 3.8 lid 7
genoemde functionarissen.
2. 2. Een lid van de lidvereniging waartoe een team behoort,
treedt op als aanvoerder van dit team.
3. 3. Is het in lid 2 van dit artikel bedoelde lid geen lid van
genoemd team, maar non‐playing‐captain(NPC),
dan is hij verplicht vóór aanvang van de competitiewedstrijd
dit bekend te maken aan de aanvoerder van de tegenstander.
4. 4. Het dragen van uniforme sportkleding is verplicht. In de spelregels
zijn nadere bepalingen over de sportkleding opgenomen.
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OPMERKING:
De bovenvermelde verplichtingen en andere gegevens met
betrekking tot het spelen van competitiewedstrijden zijn terug
te vinden op de website van de NTTB en aldaar weergegeven
in het afdelingsreglement NTTB van de afdeling West en
in het Competitieboek-Najaar 2012!
Frans Meijer Wedstrijdsecretaris
Het tijdig inzenden van de originele wedstrijdformulieren en
het tijdig aanleveren van de wedstrijdgegevens ten behoeve
van de invoering, door de wedstrijdsecretaris , in NAS.
Het originele wedstrijdformulier dient uiterlijk maandag of dinsdag
volgend op een speelweek in het bezit te zijn van de competitiecommissie
en men dient zich daarbij aan de onderstaande inzendtermijnen te houden.
Inzendtermijnen van de originele wedstrijdformulieren:
Wedstrijd gespeeld op:

Formulier uiterlijk inzenden:

SENIOREN:
Maandag tot en met Donderdag

Vrijdag voordat de brievenbuslichting plaatsvindt!

Vrijdag en Zaterdag

Zondag voordat de brievenbuslichting plaatsvindt!

JUNIOREN:
Jeugdcompetitie

Zondag voordat de brievenbuslichting plaatsvindt!

OPMERKING:
De formulieren dienen volledig ingevuld- en ondertekend te zijn.
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden beboet.
Als er fraude wordt vermoed, wordt er altijd aangifte gedaan bij de
Tuchtcommissie.
Groeten, Frans Meijer Wedstrijdsecretaris/NTTC
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Samenstelling van het bestuur tijdens de voorjaarscompetitie 2013:
R.Jasperse : Voorzitter
A.Reijers

: Secretaris

H.Stapels

: Penningmeester

F.Meijer

: Wedstrijdsecretaris & Ledenadministrateur

F.Admiraal : Bestuurslid
W.Schuurs : Bestuurslid
S.Jasperse : Bestuurslid
Note: Maarten Appel zal bij eventuele, korte of langdurige
afwezigheid van Frans Meijer, als plaatsvervangend
wedstrijdsecretaris , optreden en zijn taken waarnemen.
Beste competitiespelers en overige leden,
De voorjaarscompetitie 2013 start binnenkort en de uitslagen enzovoorts
hieromtrent kun je terugvinden op de onder vermelde sites:
‐

‐

‐ Op onze eigen website www.nttc.nl kun je mogelijk wekelijks de
de uitslagen en de dan geldende standen van jouw/‐ onze teams
terugvinden.

‐

‐

‐ Op de website van de NTTB www.nttb‐west.nl , onder het
kopje Competitie , kun je eveneens wekelijks de uitslagen
met de persoonlijke percentages van jouw/‐ onze teams
terugvinden, benevens de overige uitslagen en standen
van alle overige verenigingen.

Ik verzoek jullie wederom vriendelijk, volgens afspraak , de benodigde
wedstrijdformulieren tijdig en correct af/in te leveren.
Tenslotte wens ik verder een ieder een prettig en bijzonder sportief
wedstrijdseizoen toe.
Frans Meijer,
Wedstrijdsecretaris

12

Advertentie IVA-groep:
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Bardiensten/Zaaldiensten Voorjaar 2013
Datum A.T.

januari
17-jan.
21-jan.
24-jan.
28-jan.
31-jan.

do
ma
do
ma
do

0
0
0
1
2

februari
4-febr. ma
7-febr. do
11-febr. ma
14-febr. do
18-febr. ma
21-febr. do
25-febr. ma
28-febr. do
maart

1
1
1
2
0
0
0
0

4-mrt.
7-mrt.
11-mrt.
14-mrt.
18-mrt.
21-mrt.
25-mrt.
28-mrt.
april
1-apr
4-april
8-apr
11-apr
15-apr
18-apr

ma
do
ma
do
ma
do
ma
do

2
1
2
1
1
2
2
1

ma
do
ma
do
ma
do

0
0
1
2
1
2

Datum A.T namen

André Adams
René Poot (FRED)
Piet van de Kloos
Ruud Boukema
François de Leeuwe

april
22-april
25-april
29-april
mei
2-mei

ma
Hans Stapels/T 4 en 5
do 1 Wim Hogendoorn
ma 0 MEIVAKANTIE
do 0 MEIVAKANTIE

6-mei ma 0 Rob Jasperse
9-mei do 0 HEMELVAARTSDAG
Maarten Appel
Martijn den Hoedt
13-mei ma 0 Richard van Houten
Koos Boeren
16-mei do 0 Karel te Lindert
Hans Hofhuis
20-mei ma 0 2e PINKSTERDAG
VOORJAARSVAKANTIE 23-mei do 0 Ramin Keywanshokouh
VOORJAARSVAKANTIE 27-mei ma 0 Willem Vuerhard
Ko Lavooij
30-mei do 0 Piet van de Kloos
Mehdi Jamshidi (FRED) juni
3-juni ma 0 Ruud Boukema
6-jun do 0 Ruud Polak
Eric Disseldorp
10-jun ma 0 François de Leeuwe
Ruud Polak
13-jun do 0 Erik van Bemmel
Ben Hofhuis
17-jun ma 0 Koos Boeren
Karel te Lindert
20-jun do 0 Hans Hofhuis
Remco van der Does
24-jun ma 0 Maarten Appel
Erik van Bemmel
27-jun do 0 Martijn den Hoedt
Danny v/h Groenewoud
Zomervakantie:
Raoul Zeijen
20/7-2013 t/m 1/9-2013
Juli en Augustus (buiten vakantie om):
Eventueel vrijwillig de sleutel halen!!!
2e PAASDAG
Dirk Broere
Opmerking: Wanneer je van bardienst
Zoran Sovic
ruilt, wil je dan:
1e
dit op de lijst in de bar aangeven en
Willem Vuerhard
2e dit ook op een briefje zetten en dan
Sander Jasperse
Ton de Jong
dit briefje ook in het geldetui voor
Frans Duijve doen!

De desbetreffende informatie zal binnenkort eveneens via de onderstaande media
voorhanden zijn: 1. op de website van NTTC
2. In ons clubblad “het Balletje nr.35”

3. via de “groene”tafeltennismap
4. Op het prikbord in onze bar
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