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Dag UBT'ers
We gaan weer beginnen. Met ons eigen tafeltennis in de UBT. Eerst het bekertoernooi, over
een paar dagen al, en daarna de competitie. In deze eerste nieuwsbrief van het seizoen blikken
we natuurlijk vooruit en zien dan dat we in ledental iets zijn gedaald maar dat het aantal
ingeschreven teams gelijk is aan dat van vorig seizoen. We gaan dus weer beginnen, maar één
van ons niet.

Michel Velgersdijk overleden
Want Michel Velgersdijk is niet meer bij ons. Hij overleed maandag 27 augustus, als gevolg
van een hartinfarct. Michel was een echte UBT'er, hij was er altijd, tijdens de competitie en in
bijna alle toernooien. Hij begon zijn tafeltennisloopbaan lang geleden bij HPA en was daarna
lid van SDU en FRM, met welke club hij naar SALM overging. Michel is 68 jaar geworden.

Lastig on nu 'gewoon' door te scrollen, maar toch…. seizoen te richten.

Bijna stabiel
Spannend is het altijd om na ontvangst van de inschrijfformulieren
de aantallen leden per vereniging te tellen om daarna tot een totaal te
komen. Op basis van de al lang neergaande lijn moet je een daling
ten opzichte van vorig seizoen verwachten. Die verwachting kwam uit, al valt het mee: dit
seizoen komen we uit op 207, tegen een start met 211 in augustus 2017. Vier minder dus en
dat kunnen we bijna stabiel noemen. Vorig seizoen sloten we trouwens wel af met een hoger
aantal (226), maar dat komt door de aanmelding van nieuwe leden in de loop van het seizoen.
Toch een uitdaging dus om met z'n allen dat te overtreffen.

Nieuwe leden
Die teruggang van vier is natuurlijk het saldo van vertrokken en nieuwe of heringetreden
leden. De nieuwe verdienen het om hier genoemd te worden. Twee komen uit voor SALM:
Luca Jobse en Kelvin Heemstra; John Pont verdedigt nu de kleuren van TVZ en SDU voegde
John Binda toe. Hartelijk welkom en veel plezier in de UBT!

Kortere speelavonden door games tot 11, proef in het bekertoernooi
In de Algemene Ledenvergadering van juni werd, op initiatief van TTVB
en later VVV, gesproken over een mogelijk andere invulling van de
speelavond. Aanleiding was het gevoel dat een wedstrijdavond erg lang
duurt, soms tot rond middernacht. Wat de daaropvolgende nachtrust niet
ten goede komt. Voor veel mensen is dat bezwaarlijk, wat kan leiden tot
afhaken. Een eerste suggestie was de duocompetitie (twee spelers per
team waardoor het aantal wedstrijden vijf is). De vergadering zag hier niet veel in: zij, die
hiermee in de NTTB ervaring hebben, zijn niet enthousiast en daarnaast verwachten clubs
door vergroting van het aantal teams problemen met de zaalcapaciteit. Een andere
mogelijkheid om de avond te bekorten zit in de lengte van een wedstrijd tussen twee spelers,
een set. Om precies te zijn: games tot 11 in plaats van, wat we gewend zijn, tot 21. En dan
gewoon in een 'best of three', anders is er geen tijdwinst. Die suggestie werd constructief
opgepikt en om te zien of dat bevalt besloot de vergadering dit in het komende bekertoernooi
als proef toe te passen. In de poules tot en met de finales.

Over dat bekertoernooi
Het bekertoernooi begint volgende week, met de
poulewedstrijden. Die eerste ronde duurt drie weken,
tot en met 28 september. In totaal schreven 43 teams
voor het toernooi in; in de ere- en eerste klasse 8 en in
de andere klassen 9. Dat betekent dat we in de
overgangs-, tweede en derde klasse een groot toernooi
kunnen draaien: de voorronden, kwart- en halve
finales en dan de eindstrijd. In de poules gaan de
nummers 1 en 2 door naar de kwartfinale, én de twee
beste nummers 3. De ere- en eersteklassers slaan de
kwartfinale over, de nummers 1 en 2 van beide poules
plaatsen zich meteen voor de halve eindstrijd. Veel
succes allemaal en denk eraan dat de wedstrijdkaarten
naar Ymke Thomas gaan.

Games tot de 11, hoe gaat dat precies
In het bekertoernooi spelen we dus als proef games tot de 11 in plaats van 21 (taalkundig is
'tot en met' natuurlijk beter). Wel, zoals we gewend zijn, in een 'best of three', dus de set is
binnen als je twee games hebt gewonnen. Wat er natuurlijk wel verandert is dat een game
wordt gewonnen door iemand die het eerst 11 punten heeft gescoord. Maar als het 10-10 staat,
gaan we door tot er een verschil van twee punten is. Met de service is het even opletten: we
zijn in games tot 21 gewend dat die na vijf punten naar de andere speler gaat, dat wordt nu na
elke twee punten; zijn we boven de 10-10, dan gaat de service na elke punt over. In de derde
(beslissende) game wisselen we van tafelhelft zodra iemand vijf punten heeft gescoord. En als
je geïnteresseerd bent in hoe het met de tijdregel en de toegestane pauze is, zoek dat dan op in
de internationale spelregels.

Gelijkmatige verdeling van de teams over de klassen
Na het ontvangen van alle inschrijvingen voor de competitie bleek dat de teams onevenredig
over de klassen waren verdeeld. Daarom heeft het bestuur enige verschuivingen aangebracht,
uiteraard in overleg met de betrokken verenigingen. De ere-, overgangs-, tweede en derde
klasse bestaan nu uit negen teams, alleen de eerste klasse heeft er acht.

Eisen en wensen
Bij de aanmelding van teams en leden voor de komende competitie
hebben veel verenigingen allerlei wensen voor het speelschema.
Bijvoorbeeld 'graag team 3 en 5 afwisselend thuis en uit' of 'graag alle
teams op dezelfde avond thuis', vanwege de gezelligheid. Maar als dat
gelijktijdig thuisspelen als reden heeft dat de club maar één keer in de
twee weken de zaal ter beschikking heeft, dan is dat een wens van een
ander gewicht. Het is een eis geworden. Voor de persoon die de schema's maakt, een hele
opgave. Eerst de belangen afwegen en dan kijken of alle puzzelstukjes nog in elkaar te passen
zijn. Het lukte deze keer voor de volle honderd procent en dat is een prima prestatie. SDU en
TVZ kunnen op 14 en 15 november niet in de zaal terecht, maar omdat ze teams hebben die
'tegengesteld' willen spelen, is het niet mogelijk om in die week geen thuiswedstrijden te
plannen. TVZ had dit al opgelost door de thuiswedstrijden naar maandag 12 november te
verplaatsen, SDU moet nog iets verzinnen.

Wandelend door het seizoen 2018-2019
Op 10 september starten de bekervoorronden en drie weken later begint de competitie,
voorlopig tot medio december. Rond de kerstvakantie zijn de kwart- en halve finales van het
bekertoernooi, waarna de competitie wordt voortgezet, tot eind maart. Vervolgens zijn de
bekerfinales, de promotie-degradatiewedstrijden en de zeskampen. De herfst-, kerst- en
voorjaarsvakantie zijn vrij.

Wedstrijdsecretariaat TTVB
Het wedstrijdsecretariaat van TTVB wordt nu verzorgd door André Leijh, Everweide 1, 2727
GV Zoetermeer. Telefoon 06-15004960 en e-mail aleijh@planet.nl.

EOB begint op donderdag al vroeg
EOB speelt niet meer op dinsdag maar nu op donderdag. En het aanvangstijdstip is 18.45 uur.

Raadpleeg de website
Alle informatie die je nodig hebt voor het komende seizoen vind je op de website
www.ubt.nu. Kijk hoe klantvriendelijk de competitieschema's zijn uitgewerkt en hoe
overzichtelijk de pagina van het bekertoernooi er uitziet. Maar kijk, voordat je naar een
uitwedstrijd gaat, onder Verenigingen even of daar nog speciale toegangsregels zijn. In die
lijst vind je trouwens alle relevante info over de UBT-clubs.

Vul een toestemmingsverklaring in en stuur die op
Dat heeft te maken met de privacywet, ofwel de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de website vind je een
verklarend artikel daarover. Of je het nu belangrijk vindt of niet, ieder
lid moet wel een zogenoemde toestemmingsverklaring indienen. Die
heeft de UBT nodig omdat op de website van de UBT en in andere
media namen en mogelijk foto's van die leden worden geplaatst. Ieder

kan in die verklaring aangeven waarvoor hij/zij wel of niet toestemming geeft. Print het
formulier (klik op Afdrukken), plaats de vinkjes, onderteken het en stuur het vervolgens (op
papier of gescand/digitaal) naar de secretaris van de UBT: André Uileman, IJsvogellaan 13,
2261 DL Leidschendam of andre.uileman@ziggo.nl.

Waar moet ik zijn en hoe laat begint het
Bij een thuiswedstrijd hoeft het beantwoorden van die vraag niet al te veel problemen op te
leveren. Maar speel je op vreemde bodem, raadpleeg dan even op de website onder
'verenigingen' wat het juiste adres is en hoe laat of hoe vroeg je daar moet zijn. Zie
bijvoorbeeld dat EOB nu op donderdag speelt en al om kwart voor zeven begint en dat de
thuiswedstrijden van TVZ van 15 november naar 12 november gaan. Bekijk ook de
bijzonderheden die bij bepaalde clubs van toepassing zijn.

Kom op tijd
Sommige mensen vinden het statusverhogend om op een afspraak vooral te laat
te komen. Onzin natuurlijk, het is gewoon onbeleefd. Op tijd komen misstaat
niemand. Naast die vorm van fatsoen is dat bij steeds meer verenigingen
noodzaak. Door vooral financiële omstandigheden hebben zij de zaal niet alleen
vanaf, maar ook tot een bepaald tijdstip tot hun beschikking. En tussen die twee moet de
wedstrijd worden gespeeld. Kom dus op tijd, dan beginnen we op tijd en hebben we de tijd.

Veel succes en veel plezier in het komende seizoen.

Vertel je club- en teamgenoten over het bestaan van deze nieuwsbrief. Met een mailtje aan
Andre.uileman@ziggo.nl komen ze op de verzendlijst.

