
NIEUWSARCHIEF 2010 
 
01-08-2010 
Spelregels 
Per 1 augustus 2010 treden in het tafeltennis nieuwe spelregels in werking. De link vind je in het 
menu onder 'Competitie'. In het document zijn de meest recente wijzigingen geel gemarkeerd. 
 
03-05-2010 
Plan Achterhoek: Straat-/wijktoernooi 
De eerste activiteit van Plan Achterhoek is een feit: diverse Achterhoekse tafeltennisverenigingen  
organiseren in de periode van half tot eind mei 2010 een straat-/wijktoernooi. Bij TAVERDO zal dit  
evenement worden gehouden op zondag 30 mei a.s., aanvang 10.30 uur, in de accommodatie aan  
de Rossinilaan 14 te Doetinchem. Inschrijving staat zowel voor teams, als individuele deelnemers  
open. Inschrijving verplicht tot deelname en – in geval van winst door het betreffende team van het  
lokale toernooi of evt. een behaalde tweede plaats – tot deelname aan de regionale finale  
(datum/tijdstip nader te bepalen (najaar 2010), bij ttv Odion in Gaanderen.  
Ingeschreven deelnemers kunnen voorafgaand aan het straat-/wijktoernooi enkele avonden gratis  
komen trainen (10, 20 en 27 mei, van 19.30 – 21.30 uur) in de gemeentelijke gymzaal aan de  
Rossinilaan 14, 7002 LT DOETINCHEM.  
 
Teamindeling  

• Deelnemende teams bestaan uit drie personen.  
• Maximaal één teamlid is op dit moment lid van een tafeltennisvereniging.  
• Elke teamindeling is mogelijk (een mix van man/vrouw/jeugd, alleen senioren, alleen jeugd, 

etc.). Een gemixt team heeft de voorkeur (immers: alle teams worden gelijkwaardig 
ingedeeld, geen onderscheid senioren/jeugd).  

• Ook voor individuele deelnemers staat inschrijving open; de organisatie verzorgt de 
teamindeling op basis van bovenstaande regels.  

• De inschrijvende teams delen hun spelers zelf op sterkte in (voor individuele inschrijvers, die 
door de organisatie in een team worden ingedeeld, gebeurt dit door de organisatie). Elke 
speler krijgt een nummer (1,2 of 3) mee, waarbij 1 de sterkste speler van het team is.  

 
Organisatie van het toernooi  

• Er wordt gestart in poulevorm (rond de vier teams per poule; afwijking mogelijk op basis van 
het aantal deelnemende teams).  

• Spelers nrs. 1 spelen tegen elkaar; hetzelfde geldt voor de nrs. 2 en 3.  
• Er worden drie games gespeeld, tot elf punten.  
• Elke game telt (het kan dus 3-0, 2-1, 1-2 of 0-3 worden).  
• De door het team gescoorde punten worden getotaliseerd, waardoor een rangorde per 

poule ontstaat.  
• Vervolgrondes bepalen de definitieve uitslag.  
• Vervolgrondes kunnen op basis van afvalsysteem of wederom indeling in poules plaatsvinden 

(hierdoor ontstaan drie poules: een poule met de winnende teams, een poule met de nrs. 2 
en een poule met de nrs. 3 uit de eerste ronde).  

• Poule-indeling en de wijze van vervolgrondes is ter beslissing van de organisatie, op basis van 
het aantal deelnemers (enkel de teamsamenstelling en puntentelling staan vast). 

 
 
 
 



13-04-2010 
Ook team 4 kampioen! 
Het tweede TAVERDO-kampioenschap van deze voorjaarscompetitie is een feit. Team 4 had vóór de 
laatste competitieronde een voorsprong van vijf punten op de concurrent, zodat zes punten in de 
laatste wedstrijd tegen de nummer laatst al voldoende zouden zijn voor het kampioenschap. De 
wedstrijd eindigde in een 9-1 overwinning! Dennis, Karl, Mitko en Tristan, van harte gefeliciteerd met 
het kampioenschap en de promotie naar de 5e klasse. Het team zal tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 26 april a.s. gehuldigd worden. 
 
10-04-2010 
Plan Achterhoek nieuwsbrief 
Daar is ie dan… de eerste nieuwsbrief (in een tijdelijke lay out) van het regionaal 
samenwerkings-verband van tafeltennisverenigingen in de Achterhoek! Na bijna twee jaar praten 
met - aanvankelijk negentien – tafeltennisverenigingen in De Achterhoek en Liemers wordt Plan 
Achterhoek meer concreet. 
Nieuwsbrief april 2010 
 
09-04-2010 
Felicitaties aan team 2 
De gehele voorjaarscompetitie heeft team 2 bovenaan gestaan en twee wedstrijden voor het eind 
van de competitie kon het kampioenschap team 2 dan ook eigenlijk niet meer ontgaan. Hoewel… het 
ging niet ècht heel gemakkelijk tegen LITAC 7. Uiteindelijk werd het benodigde vierde punt in de 
zesde partij door Willem Braam binnengehaald en konden Hennie, Willem, Eugène en Remy in de 
bloemetjes worden gezet. De wedstrijd eindigde in een 3-7 overwinning. 
Volgend seizoen mogen ze “proeven” in de derde klasse. PROFICIAT! 

 
 
 
 
 
 
 



05-04-2010 
Laddercompetitie 
Eind vorig jaar werd het al aangekondigd: de laddercompetitie wordt opnieuw geïntroduceerd! De 
ladder met naambordjes van TAVERDO-spelers staat in de kantine. Voor wie belangstelling heeft… de 
spelregels hangen ernaast. 
 
05-04-2010 
Beperkte openstelling zaal 
Na beëindiging van de voorjaarscompetitie (een periode van langere en warmere dagen) neemt de 
belangstelling voor trainingsavonden af; dit fenomeen is al een aantal jaren aanleiding om de 
trainingsaccommodatie na de competitie tot aan de zomervakantie beperkt open te stellen. Om een 
ieder toch de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk te trainen, blijven de twee trainings-avonden 
gehandhaafd, echter vanaf 19 april a.s. tot aan de zomervakantie van 19.30 – 21.30 uur. Voor 
geplande activiteiten gelden uiteraard aangepaste openingstijden. 
Laatste trainingsmogelijkheid: donderdag 1 juli a.s.; eerste trainingsavond na de zomervakantie: 16 
augustus a.s. (weer op het gebruikelijke tijdstip van 19.30 – 23.00 uur). 
 
05-04-2010 
Kampioenen in zicht!? 
Voor wie met enige regelmaat naar de wekelijkse competitieresultaten op de site kijkt, is het al 
langer duidelijk: team 2 (Hennie Bergervoet, Willem Braam, Remy Menting en Eugène Wiesman) 
staat er riant voor (momenteel dertien punten voorsprong op de nummer twee, LITAC 7). Vrijdag 9 
april a.s. bestaat de mogelijkheid om kampioen te worden tegen datzelfde LITAC. Er zijn slechts vier 
puntjes nodig… 
Ook team 4 (Dennis Boomkamp, Mitko Georgiev, Karl en Tristan Tesch) speelt zeer verdienste-lijk; 
een voorlopig eerste positie (57 punten), al wordt de hete adem van de nummer twee (VIOS 3 met 
54 punten) gevoeld.  
Voor de laatste wedstrijden: volg de resultaten en berichtgeving op de site; spelers allemaal veel 
succes gewenst! 
 
05-04-2010 
Ledenaanwas 
Al enige tijd konden we enkele “nieuwe gezichten” in de zaal waarnemen (Joost Stemerdink en Eddy 
Zaalmink). Per half/eind maart zijn zij de gelederen van TAVERDO komen versterken. Overigens zijn 
het voor de oud-gedienden geen nieuwe gezichten; beide waren immers al eerder (jeugd) lid van 
TAVERDO… Met de komst van deze twee leden werd de dalende tendens met betrekking tot het 
ledenaantal voor het eerst sinds jaren een halt toegeroepen en kan deze binnenkort wellicht worden 
omgezet in een ledenstijging… Hans Renting (competitiespeler bij een tafeltennisvereniging in 
Leiden, recent verhuisd naar Doetinchem) heeft zich al enkele keren als kandidaat-lid bij TAVERDO 
laten zien; definitief lidmaatschap laat echter door drukte rond de verhuizing en ziekenhuisopname 
van zijn partner even op zich wachten. Eddy en Joost, van harte welkom bij TAVERDO. Hans, we 
houden contact, en wellicht tot binnenkort! 
 
05-04-2010 
Oud meubilair te koop 
In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd: goedkeuring van de gemeente op ons verzoek tot 
aanschaf van twee nieuwe verrijdbare tafels. Inmiddels hebben we ze al bijna twee maanden in 
gebruik. Om de tafels in de “eigen ruimte” te kunnen bergen, moest echter eerst een oplossing 
worden gevonden voor het daar aanwezige meubilair (vervanging door stapelbare stoelen). Weer 
bood de gemeente uitkomst! In verband met renovatie en tijdelijke verhuizing van afdelingen in het 



gemeentehuis werden culturele organisaties in Doetinchem in h-a-h-bladen geattendeerd op de 
mogelijkheid om belangstelling kenbaar te maken voor overtollig meubilair; dus werd de kijkavond 
bezocht om te zien of stapelbare stoelen aanwezig waren. Ja, die waren er wel, maar er waren ook 
héél veel gegadigden… Dus werd ingeschreven op stapelbare conferentiefauteuils (jawel, voor 
gewone stoeltjes doen we het niet meer!) en na een aantal dagen werd bericht ontvangen dat 
TAVERDO voor dit meubilair – maar liefst tien stuks – was ingeloot.  
Om de “nieuwe” stoelen te kunnen plaatsen, is het de bedoeling om het bestaande meubilair (drie 
gestoffeerde groene stoelen en zes bruine houten stoelen) op marktplaats.nl te koop aan te bieden. 
Mogelijk hebben echter ook leden van TAVERDO belangstelling voor dit meubilair... de betreffende 
stoelen mogen weg voor de eenheidsprijs van € 5,= per stuk. Maak vóór 19 april schriftelijk aan het 
secretariaat kenbaar wanneer je belangstelling hebt, onder vermelding van je naam, aantal en welke 
stoelen (groen of bruin); wanneer de vraag het aanbod overstijgt, vindt loting plaats. Hierover 
ontvang je uiterlijk 21 april bericht. Het meubilair dient na de algemene ledenvergadering op 26 april 
a.s., circa 21.30 uur, te worden afgehaald. Evt. resterend meubilair wordt alsnog via marktplaats.nl 
verkocht. 
 
05-04-2010 
Plan Achterhoek 
Na bijna twee jaar praten met in totaal negentien tafeltennisverenigingen in De Achterhoek en 
Liemers, wordt Plan Achterhoek meer concreet. Uiteindelijk namen tien verenigingen deel in dit 
samenwerkingsverband van Achterhoekse tafeltennisverenigingen, te weten: ATAK, Grol, Hercules, 
LITAC, MVR, Odion, Reflex, SMD, TAVERDO en ttv Wehl. De deelnemende vereni-gingen verplichten 
zich tot samenwerking door deelname aan een voorzittersoverleg, afvaardi-ging van leden in de 
werkgroepen Kader en Activiteiten, deelname aan door het samenwerkings-verband te organiseren 
activiteiten. 
De eerste resultaten zijn er inmiddels: 

• in februari heeft een eerste aftastend voorzittersoverleg plaatsgevonden (door instelling van 
het voorzittersoverleg kwam de stuurgroep te vervallen); 

• de werkgroep Kader is bezig met inventarisatie van inkoop binnen de verenigingen, om te 
bezien of hier gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt (schaalvoordeel); 

• eveneens vanuit de werkgroep Kader: opzet van een gezamenlijke website met als doel: het 
profileren van de tafeltennissport in het algemeen en de samenwerking tussen 
Achter¬hoekse verenigingen in het bijzonder. Op de website wordt aandacht besteed aan 
visie en missie, de ontstaansgeschiedenis, korte introductie van deelnemende verenigingen, 
kalender met gezamenlijke activiteiten en de verslagen daarvan; 

• werkgroep Activiteiten: bezig met de organisatie van een straat-/wijktoernooi binnen de 
deelnemende verenigingen (in de periode van half – eind mei a.s. lokaal door de 
verenigingen te organiseren, met een regionaal vervolg (finale) op zondag 13 juni a.s. bij ttv 
Odion in Gaanderen (noteer die datum maar vast!). De werkgroep Activiteiten zal de 
deelnemende verenigingen tevens ondersteunen op PR-gebied (denk aan 
aankondigingsposter, leaflets, persberichten voor regionaal dagblad/h-a-h bladen).  
Op korte termijn meer over dit evenement…; 

• tenslotte zal Plan Achterhoek belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen.Uiteraard wordt – op termijn – gehoopt op aansluiting van meer 
Achterhoekse tafeltennisverenigingen. 

 
31-01-2010 
Nieuwe tafeltennistafels 
Tijdens een gesprek met ambtenaren Sportzaken van de gemeente Doetinchem over reparatie van 
tafels en de zeer slechte staat van enkele andere tafels, werd namens TAVERDO een verzoek 
ingebracht tot aanschaf door de gemeente van twee nieuwe verrijdbare tafels (zelfde merk en type 



als de thans in gebruik zijnde tafels: Heemskerk, NOVI 2000 transport), ter vervanging van de tafels 5 
en 6. In eerste instantie leek het erop dat de gemeente niet op dit verzoek zou ingaan, maar op 
vrijdag 22 januari jl. werd een mailtje ontvangen dat het verzoek is gehonoreerd! Afspraken over 
levering van de tafels zullen op korte termijn worden gemaakt. Wel zal de indeling van de eigen 
ruimte van TAVERDO aanpassing behoeven, om de tafels daar te kunnen bergen. 
 
31-01-2010 
Plan Achterhoek (voorheen Project Samen Sterk) 
Na een eerdere bijeenkomst in februari 2009, waarbij alle aanwezige Achterhoekse 
verenigingen zich in principe uitspraken voor medewerking aan Plan Achterhoek, werden 
een stuurgroep en een tweetal werkgroepen (kader en activiteiten) in het leven geroepen. Op 
12 november 2009 werden de plannen van de werkgroepen tijdens een bijeenkomst in 
Gaanderen gepresenteerd. 
Alle negentien Achterhoekse tafeltennisverenigingen waren hiervoor uitgenodigd; helaas 
waren slechts tien verenigingen vertegenwoordigd. 
Onder voorzitterschap van Wim van der Burgt (a.i. voorzitter NTTB, afdeling Gelre) 
presenteerde Ger Melissen (GSF) de voortgang van Plan Achterhoek aan de aanwezigen. 
Dennis Tijdink (HERCULES) verzorgde de presentatie van de werkgroep Kader, resulterend 
in een keus van de stuurgroep m.b.t. op te pakken onderwerpen: 

• regionaal overleg besturen; 
• gezamenlijk sponsoren werven; 
• gezamenlijke website; 
• beleidsplannen (interventie van de GSF). 

De plannen van de werkgroep activiteiten en ledenwerving werden door Yvonne Menting 
(TAVERDO) gepresenteerd. De uiteindelijke keus van de stuurgroep viel op organisatie van 
de navolgende activiteiten: 

• straat-/wijktoernooi; 
• familiedag; 
• clinics primair onderwijs (meerdere keren per jaar – groep 6 t/m 8). 

De aanwezige verenigingen reageerden verrast en enthousiast op de voorstellen en 
gemaakte vorderingen, gaven unaniem groen licht voor voortgang van Plan Achterhoek, en 
zegden hun medewerking daaraan ook toe. 
Een eind december geplande stuurgroepvergadering werd omwille van de weersomstandigheden 
uitgesteld, maar in januari 2010 zaten de stuurgroepleden weer bij elkaar; helaas 
hadden niet alle verenigingen op dat moment voldaan aan de afspraak om twee (bestuurs)- 
leden af te vaardigen voor deelname aan werkgroepen (de Achterhoekse verenigingen 
zullen hierover nogmaals worden aangeschreven), maar wel werd duidelijk: we gaan in ieder 
geval door met: een regionaal voorzittersoverleg, werkgroepen m.b.t. regionale inkoop, 
website (met uiteindelijk doel om tot gezamenlijke sponsorwerving te komen) en organisatie 
straat-/wijktoernooi (lokaal, met een regionale finale). 
Wordt vervolgd… 
 
15-01-2010 
Vooraankondiging ALV TAVERDO: 26 april 2010 
Tijdens de vergadering van 13 januari jl. heeft het bestuur van TAVERDO een datum gepland voor de 
algemene ledenvergadering 2010; deze wordt gehouden op maandag 26 april, aanvang 19.45 uur, in 
de trainingslocatie, gymzaal Rossinilaan te Doetinchem.  
Dringend verzoek aan alle leden deze datum nu al in de agenda te noteren; wij rekenen er immers op 
dat alle leden bij de jaarlijkse ALV aanwezig zijn. Begin april zal de agenda met de bijbehorende 
vergaderstukken per mail worden toegezonden, en ook in de zaal ter inzage liggen. 
 



15-01-2010 
Wedstrijd- en zaaldienstrooster voorjaar 2010 
Onder de buttons COMPETITIE, ROOSTER is per vandaag het wedstrijdrooster voorjaarscompetitie 
2010 beschikbaar. 
Het zaaldienstrooster is te vinden onder de buttons INLOGGEN, ZAALDIENST.  
Verzoek aan de leden: noteer de relevante data z.s.m. in je agenda. 
Met betrekking tot zaaldienst nog het volgende: tijdens bestuursvergaderingen blijft de zaaldienst 
(m.n. correcte invulling daarvan) een permanent onderwerp van aandacht. Daarom is besloten dat 
leden (vanaf half januari 2010) circa een week vóór de zaaldienst telefonisch of per mail door het 
secretariaat aan hun geplande zaaldienst worden herinnerd. 
 
15-01-2010 
Invoering time-out per 1 januari 2010 
De NTTB voert met ingang van 1 januari 2010 de time-out in voor landelijke en niet-landelijke 
competities, toernooien en meerkampen. Daarmee volgt de NTTB het beleid van de 
Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF). 
Om een goed verloop mogelijk te maken, onderstaand de belangrijkste vragen en 
antwoorden. 

• Voor welke klassen geldt de time-out? 
Voor alle klassen in zowel de landelijke competitie als de afdelingscompetitie. Daarnaast voor 
alle toernooien en meerkampen (zowel landelijk als regionaal). 

• Hoe vaak mag ik een time-out nemen? 
Tijdens een individuele wedstrijd heeft een speler of paar (dubbel) het recht om één time-
out van maximaal één minuut te nemen. 

• Wie mag een time-out nemen? 
Dit kan worden gedaan door de speler of paar (dubbel) zelf, of door de coach (individuele 
wedstrijd) of de teamaanvoerder (teamwedstrijd). 

• Hoe neem ik een time-out? 
De speler of paar (dubbel) zelf of de coach (individuele wedstrijd) of de teamaanvoerder 
(teamwedstrijd) vragen aan de scheidsrechter een time-out aan door met beide handen de 
letter T te vormen. 

• Wat moet ik doen als scheidsrechter? 
U houdt de tijd bij (maximaal één minuut) met bijvoorbeeld een horloge, een wandklok of 
stopwatch en roept na het verstrijken van de minuut “Tijd”. 

• Mag ik als scheidsrechter een time-out weigeren? 
Dat mag alleen als een speler of paar (dubbel) voor de tweede keer tijdens een wedstrijd een 
time-out aanvraagt. 

• Wat doe ik als mijn tegenstander of teamgenoot zich niet aan de regels houdt? 
U laat de scheidsrechter een aantekening op het wedstrijdformulier maken. 

 
Toch nog vragen? U kunt contact opnemen met het Bondsbureau van de NTTB via 
bondsbureau@nttb.nl. 

mailto:bondsbureau@nttb.nl

