Informatiebulletin seizoen 2018 / 2019
Inleiding / Redactioneel
Beste leden en andere belangstellenden,

Het nieuwe seizoen van Effekt’74 zal starten vanaf maandag 3 september 2018.
Buiten de informatie in dit bulletin, kunt u alle verrichtingen van onze club, onze leden en andere interessante zaken, volgen via onze website www.effekt74.nl . Belangrijke informatie wordt ook verspreid via onze
digitale nieuwsbrief. Nog niet aangemeld? Dit kan via onze site. De competitie indelingen zijn te vinden op
de NTTB-oost site (http://www.nttb-oost.nl/ en dan zoeken onder competitieresultaten). Daarnaast is de
TT-app ( zie https://ttapp.nl/ ) een bron van veel informatie, zoals indelingen, wedstrijddata en ELOranking.
Ook zijn we weer erg blij met de vrijwilligers (trainers, coaches, commissieleden) die zich hebben
aangemeld om dit seizoen weer alles op rolletjes te laten verlopen. Alvast dank en heel veel succes.
We hopen iedereen vanaf maandag 3 september weer in de zaal te mogen begroeten.

Iedereen een fijn seizoen toegewenst!
TC Effekt`74
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Voorbereiding seizoen
De zaal gaat weer open op 3 september 2018. Er zal vanaf die datum op maandag en woensdagavond weer
worden getraind. Om goed aan het seizoen te beginnen wordt op vrijdagavond 7 september gespeeld om
het zomerkampioenschap van Effekt '74. Dit interne toernooi wordt zo opgezet dat iedereen ruimschoots en
tegen gelijkwaardige tegenstanders zal kunnen spelen (poules op basis van ELO-rating). Vervolgens zullen
de winnaars van de poules (eventueel ook de nrs 2, afhankelijk van het aantal deelnemers) uit gaan maken
wie de eerste zomerkampioen van Effekt'74 zal worden. Aanmelden via de intekenlijst in de kantine of via
tc@effekt74.nl.
Andere data om vast te noteren:
•
•
•

15 december 2018: clubkampioenschappen
5 januari 2019: top 19 toernooi
11 januari 2019: Dubbeltoernooi
Indeling trainingsgroepen jeugd

Hieronder staat een overzicht met daarin de indeling van de trainingsgroepen vermeldt.
Maandag 18.45-20.00
Woensdag 18.30-19.45
Vrijdag 19.00-20.00
Hoofdtrainer: Ramon Henning
2e trainer: Erwin Meijers
- Britt Bartels
- Jesse Bouwhuis
- Jasper Woolderink
- Olav Holle
- Tom Sloetjes
- Stan Strokap
- Niek Strokap
- Lisanne te Wierik

Hoofdtrainer: Erwin Meijers
2e trainer: Gèrian te Wierik
- Lars Spikker
- Rianne Arends
- Milan Loggen
- Lana Azzam
- Conner Eshuis
- Bram Vlaanderen
- Esmee Vlaanderen
- Corné Vlaanderen

Hoofdtrainer: Erwin Meijers
-

Britt Bartels
Lisanne te Wierik
Jesse Bouwhuis
Olav Holle
Tom Sloetjes
Stan Strokap
Niek Strokap
Jasper Woolderink

Indeling trainingsgroepen senioren
Senioren maandag 20.00-21.00
Hoofdtrainer: Ramon Henning
Competitiespelers uit teams 3 t/m 11 en recreanten kunnen hieraan deelnemen. Aanmelden hoeft niet,
maar als je training wilt krijgen is het wel gewenst om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De trainer kan dan
de moeilijkheidsgraad van de training geleidelijk opvoeren.
Senioren woensdag 20.15–21.15
Hoofdtrainer: Ramon Henning (training in de even weken, te beginnen op 5 september (week 36), in
overleg met de trainer)
Team 1 en 2 senioren. Het is zeer gewenst dat de spelers uit deze teams ook daadwerkelijk bij de training
aanwezig zijn. Dit om het niveau van de spelers te verbeteren en te streven naar promotie naar een hogere
klasse

Vrijspelen

Maandag 21.00-22.30: Senioren uit alle teams en recreanten. Bij ruimtegebrek hebben de senioren die
geen training volgen hierbij voorrang.
Woensdag 20.00–22.30: Senioren uit alle teams, maar alleen als er plaats is; de spelers uit de teams 1
en 2 gaan voor!
Vrijdag 19.00-22.30: Alle spelers van Effekt'74. Omdat er op deze avond ook competitie wordt gespeeld,
is er een wisselend aantal tafels beschikbaar. Dit is een mooie gelegenheid om vrij te spelen en een aantal
competitiespelers aan te moedigen en in actie te zien.
Zaterdag 13.00-17.00: Voor zover er tafels beschikbaar zijn. Dit is de wedstrijddag voor de jeugd en voor
het eerste team. Ook hier kan het vrij spelen goed worden gecombineerd met het bekijken van hoogstaand
tafeltennis.
Jeugd najaarscomp.2018

De technische commissie zal er alles aan doen om in ieder geval met de uitwedstrijden een begeleider of
coach mee te sturen. Bij thuiswedstrijden zal er een zaalwacht zijn die helpt met het opzetten van de tafels,
het invullen van de boekjes en het coachen van de teams.
Jeugdleden graag een halfuur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, zodat er geholpen kan worden
met het opzetten van de zaal!
P.S: Van de senioren wordt verwacht dat ze op verzoek van de TC een keer een jeugdteam begeleiden. De
TC zal hiervoor een schema opzetten. We rekenen op jullie medewerking!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Teamsamenstelling, competitie-indeling, speeldata
Deze informatie kan worden geraadpleegd op de website van Effekt'74 (https://www.effekt74.nl/teams/ ),
de TT-app en de diste van NTTB-Oost.
De meeste seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden op vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Het eerste
senioren team speelt hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur.
De jeugdteams spelen hun thuiswedstrijden ook op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur. In principe spelen de
jeugteams hun thuiswedstrijden op de zaterdagen dat het eerste seniorenteam geen thuiswedstrijd heeft.

Tot slot
•

Voor de sleutel van de zaal hebben we een sleuteladres: Fam. Huiskes, Aadorpsweg 29.

•

Voor vragen of opmerkingen tijdens de competitie kunt u terecht bij onze wedstrijdsecretaris: Hans
Koel, tel: 06-40664215.

Iedereen een plezierig tafeltennisjaar toegewenst!
Technische Commissie Effekt’74

