Boetelijst Oost-Vlaanderen 2015-2016
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omschrijving
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per wedstrijd)
Uitslag foutief meegedeeld (per wedstrijd
Te laat opsturen scheidsrechtrs- forfait- of bye-blad (per blad)
Niet opsturen scheidsrechters- forfait-of bye-blad binnen de 8 dagen.
Niet opsturen scheidsrechtersblad binnen de 14 dagen
Niet opsturen scheidsrechters- forfait-of bye-blad na 3 verwittigingen in TT info
Niet reglementair scheidsrechtersblad gebruikt
Onvolledig/foutief ingevuld scheidsrechtersblad = 1 fout
fout waarvoor bezoekende ploeg verantwoordelijk is
Onvolledig/foutief ingevuld scheidsrechtersblad > 1 fout
Fouten waarvoor bezoekende ploeg verantwoordelijk is
Foutieve hoofdscheidsrechter
Hoofdscheidsrechter vermeld overtreding niet op scheidsrechtersblad
Volgorde spelers niet overeenkomstig met de sterktelijst
Opstellen van een niet gekwalificeerde speler
Speler 2 keer opgesteld in zelfde speelweek
Speler die identiteits- of lidkaart niet vertoont
Speler niet in clubuitrusting in interclub (per speler)
Per ontbrekend scorebord in interclub
Ontbreken van speluitrusting in wedstrijdzaal (per stuk)
Geen sterktelijst aanwezig in wedstrijdzaal
Niet naleven van rook- en/of GSM-verbod in de speelruimte
Eén speler afwezig tijdens een interclubwedstrijd
Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd
Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd tijdens de terugronde
Ploeg, laattijdig aanwezig, die geen laattijdigheid door overlast kan inroepen
Ploeg die geen laattijdigheid door overlast kan inroepen in terugronde
Administratieve boet bij afwijzing van 'laattijdigheid door overmacht'
Ploeg die weigert verder te spelen
Niet betwiste wedstrijd door speler die weigert te spelen (per wedstrijd)
Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd
Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde
Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd
Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde
Forfait minder dan 24 uur bij voorbaat verwittigd
Forfait minder dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde
Niet verwittigd forfait
Niet verwittigd forfait in terugronde
Algemeen forfait van een ploeg in interclub
Algemeen forfait van een ploeg in interclub in terugronde
Forfait in eindronde > 48 u bij voorbaat verwittigd
Forfait in eindronde < 48 u bij voorbaat verwittigd
Niet verwittigd forfait in eindronde
Geen/laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid lokaal
Laattijdig opening van lokaal / laattijdig beschikbaarheid tafels
Sportmanifestatie met ontvangsten zonder toelating P.C.
Elke andere sportmanifestatie zonder toelating van P.C.
Afwezigheid v. clubafgevaardigde op Stat. Alg. Vergadering
Afwezigheid op kalendervergadering
Laatijdig/niet insturen allerlei administratieve gegevens
Laattijdige betaling (> 30 dagen) van facturen
Ontstentenis v.hoofdscheidsrechter v. club met >3 ploegen in competitie
Onverwittigd forfait ingeschreven speler bij Pro. Organisatie

Belangrijke opmerking!
Indien een club niet akkoord gaat met een gepubliceerde boete, dient de boete
binnen de 3 weken na publicatie schriftelijk bij de interclubleider gecontesteerd
te worden, zo niet zal de boete behouden blijven.

Reglement
Bedrag
C.30.8.4
€ 3,00
C.30.8.4
€ 2,00
C.30.8.1
€ 5,00
C.30.8.1
€ 10,00
c.30.61
€25.00
C.30.8.2
€ 15,00
C.30.1
€ 5,00
C.30.8.3
€ 2,00
C.30.8.3
€ 2,00
C.30.8.3
€ 3,00
C.30.8.3
€ 3,00
C.30.8.3
€ 5,00
C.27.7.8
€ 12,50
C.22.11
€ 5,00
C.25.5
€ 15,00
C.20.2
€ 15,00
C.25.4
€ 5,00
C.3.6
€ 3,00
C.2.26.5
€ 5,00
C.2.26.6
€ 5,00
C.21.10
€ 10,00
C.2.28.1
€ 10,00
C.25.5
€ 10,00
C.25.6
€ 25,00
C.25.6
€ 50,00
C.25.10.2.1.2
€ 25,00
C.25.10.2.1.2
€ 50,00
C.25.10.2.2
€ 40,00
C.26.1
€ 50,00
C.26.2
€ 10,00
C.33.11
€ 20,00
C.33.11
€ 40,00
C.33.12
€ 25,00
C.33.12
€ 50,00
C.33.12
€ 35,00
C.33.12
€ 70,00
C.33.13
€ 50,00
C.33.13
€ 100,00
C.34.22
€ 100,00
C.34.22
€ 200,00
C.11
€ 50,00
C.11
€ 75,00
€ 100,00
C.14.4
€ 50,00
C.2.15/C.25.9
€ 15,00
A.3.5
€ 75,00
A.3.5
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 150,00
€ 15,00

Boeteblad
Matchnr

Club
OVL082

WELFARE
OUDENAARDE

POVLV01001

OVL115

TTC ZOMERGEM
TTC LOBOSLOCHRISTI

POVLV01009

OVL107

POVLJ01008

OVL138

POVLJ01008

OVL107

TTC OLSENE
TTC LOBOSLOCHRISTI

POVLJ01012

OVL088

TTC ROOIGEM-GENT

POVLJ01013

OVL115

POVLJ01008

OVL107

TTC ZOMERGEM
TTC LOBOSLOCHRISTI

Omschrijving
51 Afwezigheid op kalendervergadering
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per
1 wedstrijd)
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per
1 wedstrijd)
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per
1 wedstrijd)
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per
1 wedstrijd)
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per
1 wedstrijd)
Uitslag niet tijdig meegedeeld (per
1 wedstrijd)
Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat
31 verwittigd

Bedrag
0

75

C.30.8.4

3

C.30.8.4

3

C.30.8.4

3

C.30.8.4

3

C.30.8.4

3

C.30.8.4

3

C.33.11

20

Belangrijke opmerkingen geldend voor alle interclubs (heren, dames, jeugd, veteranen)

1. De wedstrijdbladen (ook forfait- en bye-bladen) moeten nog altijd opgestuurd worden. Zij moeten ons ten laatste de
donderdag na
de betreffende speelweek bereikt hebben.

2. Bij forfait en bye moet ook voor zondag 12 uur het wedstrijdblad op Frenoy geplaatst zijn, zoals de gespeelde wedstrijden.

Voorschriften voor de provinciale interclub 2015 – 2016
1 Ontmoetingen.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de dagen/uren voorzien in de officiële
kalender. Elke wijziging dient aan de interclubleider gemeld te worden.
Zij mogen eventueel worden vervroegd of op een andere dag in dezelfde speelweek
worden gespeeld. Dit kan enkel na onderling schriftelijk akkoord van beide clubs,
waarvan een kopie naar de interclubleider moet gestuurd worden (minstens 72 uren
voor de wedstrijd).
In heel uitzonderlijke gevallen mag dit akkoord worden vermeld op het
scheidsrechtersblad de dag van de ontmoeting zelf. De interclubleider moet dan wel
op voorhand telefonisch worden verwittigd.
In geen geval mag een ontmoeting worden uitgesteld naar een latere week. In heel
uitzonderlijke omstandigheden kan de interclubleider anders beslissen.
Indien weersomstandigheden (mist, ijzel, zware sneeuwval, e.d.) de verplaatsing op
de weg onveilig maken, moet tenminste 30 minuten voor het normale vertrekuur de
interclubleider Etienne De Smet of voorzitter Evert Iserentant telefonisch van de
toestand verwittigd worden. Zij zullen de gegrondheid van de aanvraag nagaan en
een beslissing nemen.
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Hoofdscheidsrechter
De taak van hoofdscheidsrechter wordt in principe uitgevoerd door een niet spelend lid van
de thuisploeg ofwel door de kapitein van deze ploeg met uitsluiting van elke andere persoon.
De hoofdscheidsrechter en de kapitein dienen tenminste 16 jaar oud te zijn, in geval van
jeugdploegen mag de kapitein natuurlijk jonger zijn, de hoofdscheidsrechter niet.
De scheidsrechterscommissie kan overgaan tot de aanduiding van een neutrale
hoofdscheidsrechter of een scheidsrechtersteam voor een bepaalde ontmoeting. De
betrokken clubs worden hier niet op voorhand van verwittigd. De betrokken scheidsrechters
dienen in het bezit te zijn van een document dat hun aanstelling bekrachtigt.
Een club kan voor een bepaalde wedstrijd altijd een neutrale hoofdscheidsrechter
aanvragen. De kosten vallen in dit geval ten laste van de aanvrager.

De spelers dienen een identiteitsbewijs (identiteitskaart of eventueel aansluitingskaart) voor
te leggen aan de scheidsrechter. Gebeurt dit niet, dan moet dit op het scheidsrechterblad
vermeld worden.

Teneinde vele betwistingen uit te sluiten, wordt aan de bezoekers aangeraden een kopie van
de goedgekeurde sterktelijst voor te leggen. Leggen de bezoekers geen sterktelijst voor, dan
wordt dit best op het wedstrijdblad vermeld. (zie verder bij sterktelijsten)

De bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het gedeelte van het scheidsrechtersblad
waar de gegevens over de bezoekende ploeg worden ingevuld. (zie beslissing A.V. mei 2002)

Het aansluitingsnummer , het volgnummer van de speler op de sterktelijst en zijn index
moeten vermeld worden op het scheidsrechtersblad.

Bij het invullen van het scheidsrechtersblad dient onderaan de afwezigheid van een speler
gemeld te worden. In dat geval wordt voor elke speler het effectief aantal individuele
overwinningen genoteerd. Dit geldt ook in het geval een speler niet alle wedstrijden speelt.
Hierbij dient de reden waarom de speler stopte meegedeeld te worden.

De handtekening van de beide kapiteins, evenals deze van de hoofscheidsrechter moeten
worden vergezeld van de naam in drukletters.

3

Opsturen van scheidsrechterbladen
Alle scheidsrechtersbladen worden in drie (3) exemplaren opgemaakt, het ORIGINEEL is voor
de interclubleiding bestemd, de twee doorslagen zijn voor beide clubs bedoeld.

Het origineel dient binnen de 24 uur volgend op de ontmoeting opgestuurd te worden naar
de interclubleider: Etienne De Smet, Lange Bergstraat 67/11, 9230 Wetteren.
Opgelet: dit geldt voor alle wedstrijden van de provinciale interclubs.
AANDACHT: ook bij bye of forfait moet een behoorlijk ingevuld en ondertekend
wedstrijdblad tijdig opgestuurd worden:
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•

Bij bye: opstelling van de ploeg (minstens vermelding van 3 spelers), handtekening van
de kapitein of de clubverantwoordelijke voor de interclub;

•

Bij forfait: idem als boven, met daarenboven vermelding van de uitslag, welke ploeg het
forfait geeft, welk soort forfait (niet verwittigd (=minder dan 48 uur op voorhand)/
minder dan 24 uur op voorhand / meer dan 24 uur op voorhand/ meer dan 48 uur op
voorhand).

Meedelen van de uitslagen .

Het PC van Oost-Vlaanderen heeft beslist dat vanaf seizoen 2015-2016 het inbrengen van alle
uitslagen, zowel de totaalstand als de individuele uitslagen, verplicht is op de site Frenoy (zowel
seniores, jeugd, veteranen als dames)

Ofwel door rechtstreekse toegang tot de site Frenoy ofwel door gebruik te maken van het
competitieprogramma van VTTL en te werken met een upload.
Het competitieprogramma is daarvoor gratis beschikbaar voor alle clubs en is te downloaden op
http://competitie.vttl.be/tornooien/prgwedstrijden.html .
Hier is ook alle uitleg aanwezig hoe het programma werkt.
Niet vergeten ook het programma MS Soap toolkit te installeren, dit dient om verbinding te maken
met Frenoy. Dit programma beschikt over een mode die de wedstrijdgegevens ter beschikking stelt
om onmiddellijk na de wedstrijd te uploaden naar Frenoy. Er moet wel internettoegang zijn op dat
moment.

Alle gegevens moeten voor zondagmiddag 12 uur na de bewuste interclubweek op de site ter
beschikking zijn. Een boete is in de boetelijst voorzien (Boetelijst code 01).
Door gebruikt te maken van dit programma, dienen de uitslagen niet meer te worden gemaild naar
de interclubleider.
Wie nog geen login heeft op de site Frenoy kan dit aanvragen bij het Ligasecretariaat (maximum
twee logins per club) en ook wie problemen heeft met het installeren van het
competitieprogramma kan zich richten tot het Ligasecretariaat; mail info@vttl.be of teL.nr.
02/527.53.72

5 Opmaken van de klassementen en controle
De controle van de interclub van een speelweek (opstelling van de ploegen e.d.) en het opmaken van
de rangschikking zal gebeuren in de erop volgende week. Alle overtredingen zullen dan worden
behandeld. De sancties, zowel op sportief als op administratief vlak, worden onmiddellijk genomen
en de rangschikking wordt aangepast terwijl de reglementaire boete wordt toegepast. Alle
beslissingen verschijnen in het provinciaal tijdschrift, TT Info.
6 Bijkomende punten
Een speler die aansluit na de aanvang van de interclubcompetitie is speelgerechtigd van zodra zijn
naam op de sterktelijst (Frenoy) verschijnt.
De sterktelijst mag na 1 januari tijdens het aan gang zijnde sportseizoen, niet meer gewijzigd worden
(tenzij voor toevoeging van NG-spelers.
Alle spelers die in één ploeg aantreden in de interclub moeten in dezelfde sportuitrusting aantreden,
d.w.z. met een trui in de clubkleuren. Wij verwijzen hier verder uitdrukkelijk naar artikel C.3.1 van de
sportreglementen.
Rook- en GSM-verbod: het is ten strengste verboden in de speelzaal te roken, het gebruik van GSM in
de speelruimte is ten strengste verboden. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de controle op
naleving van deze verbodsbepalingen.
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Sterktelijsten

Er dienen geen sterktelijsten meer opgestuurd te worden. De enige geldige sterktelijst is deze van de
site Frenoy.
Er kunnen met de site Frenoy een groot aantal soorten sterktelijsten aangemaakt worden. Welke
dient men te gebruiken?
° Voor de herencompetitie

Seniors Heren

° Voor de damescompetitie

Seniors Dames

° voor de jeugdcompetitie

Jeugd (tot 18 jaar)

° voor de veteranencompetitie

Veteranen 40

Een club zonder damesploeg ingeschreven in de competitie mag maximum 6 dames op de
herensterktelijst plaatsen. Indien er meer dames aansluiten zal de club aan de interclubleider
moeten laten weten wie niet op de herensterktelijst mag voorkomen. Voor een club met een
damesploeg mogen het aantal dames op de herensterktelijst onbeperkt zijn.
Let wel: ploegen moeten wel een sterktelijst kunnen voorleggen bij een competitiewedstrijd.
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Aansluitingen

Waar de nieuwe aansluitingen naar toe sturen (dus na kalendervergadering)?
° Aansluiting na minder dan 1 jaar onderbreking, naar Ruud Meulenijzer.
Er is geen medisch attest (MA) nodig.
° Aansluiting na minstens 1 jaar onderbreking, naar het VTTL-secretariaat te Brussel. Er is geen MA
nodig.
° Nieuwe aansluiting (= eerste aansluiting bij de VTTL), naar Ruud Meulenijzer. Er is geen MA nodig
om een speellicentie te kunnen bekomen.
9

Algemene opmerking

Het is vanzelfsprekend dat de interclubleider en de PC-leden ter beschikking staan van de clubs en
hun leden voor alle inlichtingen en raadgevingen wat betreft de interclub en andere manifestaties.
Anderzijds is het eveneens normaal dat deze mensen ook nog een beetje privé-leven mogen hebben
en vooral kunnen gebruiken. Daarom vragen wij het telefoneren tijdens de avonduren en de
weekends zoveel mogelijk te beperken. Opbellen na 21 uur gebeurt dan ook slechts in uiterste
noodzaak.
De interclubleider zal niet bereikbaar zijn op donderdagavond na 20 uur en op vrijdagavond na 18
uur (eventueel in heel dringende gevallen tot 19.30 uur op 0479/994.100).

10. De ballen
Alle wedstrijden van de verschillende Oost-Vlaamse competities moet gespeeld worden met
plastiek ballen.

SEIZOEN 2015 – 2016
PROVINCIAAL CRITERIUM: JEUGD – VETERANEN – DAMES
ZONDAG 11 OKTOBER 2015
SPORTHAL SINT KRISTOFFEL, SCHUITSTRAAT 12, 9400 NINOVE (054/33.72.70)
AANVANG:

09.00 uur voor

JONGENS/MEISJES: BENJAMINS – PREMINIEMEN
MINIEMEN – CADETTEN

10.00 uur voor

DAMES/HEREN: VETERANEN en DAMES NG

12.00 uur voor

JONGENS/MEISJES: JUNIOREN en -21

13.00 uur voor

DAMES D / C / B

___________________________________________________________________________

REGLEMENT
1. De inschrijvingen gebeuren per club door de clubverantwoordelijke (persoonlijke
inschrijvingen worden NIET aanvaard) en moeten per post of e-mail TEN LAATSTE
toekomen op WOENSDAG 07/10/2015 bij de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Mevr. Courtmanspark 38
9200 DENDERMONDE
E-mail: evert.iserentant@telenet.be
2. Het inschrijvingsgeld bedraagt

€ 5,00 voor de jeugdreeksen.
€ 7,50 voor de dames & veteranen

Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname.
Het inschrijvingsgeld zal per factuur opgevraagd worden aan de club.
3. Omdat het spelsysteem niet toelaat om wijzigingen op het laatste moment door te voeren,
zal bij een niet verwittigd forfait of een forfait minder dan 24u op voorhand verwittigd, de
voorziene boete (€ 15,00) strikt toegepast worden.
4. Enkel spelers/speelsters die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club mogen deelnemen.
5. Er wordt gespeeld in poules, waarbij het aantal spelers per poule afhangt van het aantal
inschrijvingen per reeks.
6. Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor, de formule volgens welke gespeeld
wordt, aan te passen aan het aantal deelnemers.

7. Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is NIET toegelaten.
8. Het gebruik van een GSM in de speelruimte is verboden.
9. De deelname aan dit criterium kan doorslaggevend zijn voor een eventuele selectie in de
Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale - en/of VTTL - organisaties.
10. Gelieve de zaal “proper” achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b.
11. Er wordt gespeeld met “Plastiek ballen Thibar***” tijdens het criterium.

PROVINCIAAL CRITERIUM ZONDAG 11 OKTOBER 2015 TE NINOVE
CLUB:

CLUBNR:
OVL:…

JEUGD
MEISJES

Naam & voornaam:

Klasse

Ben

VERANTWOORDELIJKE CLUB:
HANDTEKENING:

Lidnr.

Pm

JEUGD
JONGENS
Min

Kad

Jun

-21

Ben

Pm

Min

Kad

Jun

-21

Bestemd voor de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Inschrijvingen toekomen ten laatste op:
woensdag 07 oktober 2015

PROVINCIAAL CRITERIUM ZONDAG 11 OKTOBER 2015 TE NINOVE
CLUB:

CLUBNR:
OVL:…

Naam & voornaam:

Klasse

VERANTWOORDELIJKE CLUB:
HANDTEKENING:

VETERANEN
DAMES EN HEREN
Lidnr.

+40

+50

+60

DAMES
+65

+70

+75

NG

D

C

B

Bestemd voor de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Inschrijvingen toekomen ten laatste op:
woensdag 07 oktober 2015

SEIZOEN 2015 – 2016
PROVINCIAAL CRITERIUM: HEREN
ZONDAG 25 OKTOBER 2015
SPORTHAL DE KLUIZE, SPORTSTRAAT 5, 9860 SCHELDEWINDEKE (09/362 48 92)
AANVANG:

09.00 uur voor

HEREN NG en E

12.00 uur voor

HEREN D / C / B

___________________________________________________________________________

REGLEMENT
1. De inschrijvingen gebeuren per club door de clubverantwoordelijke (persoonlijke
inschrijvingen worden NIET aanvaard) en moeten per post of e-mail TEN LAATSTE
toekomen op WOENSDAG 21/10/2015 bij de HOOFDSCHEIDSRECHTER:

EVERT ISERENTANT
Mevr. Courtmanspark 38
9200 DENDERMONDE
E-mail: evert.iserentant@telenet.be

2. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 7,50
Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname.
Het inschrijvingsgeld zal per factuur opgevraagd worden aan de club.
3. Omdat het spelsysteem niet toelaat om wijzigingen op het laatste moment door te voeren,
zal bij een niet verwittigd forfait of een forfait minder dan 24u op voorhand verwittigd, de
voorziene boete (€ 15,00) strikt toegepast worden.
4. Enkel spelers/speelsters die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club mogen deelnemen.
5. Er wordt gespeeld in poules, waarbij het aantal spelers per poule afhangt van het aantal
inschrijvingen per reeks.
6. Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor, de formule volgens welke gespeeld
wordt, aan te passen aan het aantal deelnemers.
7. Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is NIET toegelaten.
8. Het gebruik van een GSM in de speelruimte is verboden.

9. De deelname aan dit criterium kan doorslaggevend zijn voor een eventuele selectie in de
Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale - en/of VTTL - organisaties.
10. Gelieve de zaal “proper” achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b.
11. Er wordt gespeeld met “Plastiek ballen Thibar***” tijdens het criterium.

PROVINCIAAL CRITERIUM ZONDAG 25 OKTOBER 2015 TE OOSTERZELE
CLUB:

CLUBNR:
OVL:…

Naam & voornaam:

Klasse

VERANTWOORDELIJKE CLUB:
HANDTEKENING:

HEREN
Lidnr.

NG

E

D

C

B

Bestemd voor de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Inschrijvingen toekomen ten laatste op:
woensdag 21 oktober 2015

VTTL & TTC Palaestra organiseren te Deinze

Cursus AspirantInitiator tafeltennis
Het doel van deze opleiding is de deelnemers de nodige
theoretische en vooral praktische kennis bij te brengen om
clubtrainers bij te staan in het begeleiden van jeugdspelers
en clubleden.
Aan de hand van ter beschikking gestelde spel- en
oefenfiches leert men een trainingssessie voor te bereiden.
Men krijgt organisatorische en didactische basisprincipes in
tafeltennis aangereikt. Er wordt ook aandacht besteed aan
het concept pre-initiatie (begeleiding jonge kinderen).
De cursisten worden permanent geëvalueerd (geen
examen) en mits een gunstige beoordeling ontvangen ze het
officiële BLOSO/VTTL getuigschrift van Aspirant-Initiator. Met
dit getuigschrift kunnen ze als coach optreden.

Wanneer?
 31/10/15: 8u30-12u30
 7/11/15: 8u30-12u30
en 13u30-17u30
 15/11/15: 8u30-12u30

Waar ?
Sportcomplex Palaestra
Kastanjelaan 35
9800 Deinze

Lesgever ?
Bjorn Neirinck, trainer B

Het cursusprogramma
 Duur van de opleiding: 16u
 Onderdelen:
o Opwarming & cooling down
o Basisslagen CVH-CRH-TVH
o Pre-initiatie tafeltennis
o Praktijk didactiek aspirant-initiator
o Aanleren basisslagen tafeltennis
o Begeleiding jeugd tafeltennis

Tel: 0473 52 55 75
bjornneirinck@hotmail.com
2u
2u
2u
4u
4u
2u

Toelatingsvoorwaarden
 Minstens 16 jaar worden in de loop van 2015
 Slagen in een voorafgaandelijke toelatingsproef
(meer info hierover bij ttcpalaestra.deinze@gmail.com)
 Inschrijven voor 18 oktober per email aan
ttcpalaestra.deinze@gmail.com (zolang plaatsen
beschikbaar).

Kostprijs ?
€50 – incl. cursussyllabus

Inschrijven ?
Per email aan:
ttcpalaestra.deinze@gmail.com
inschrijving pas definitief na
storting van €50 op rekening
BE05 9731 3011 0275 van TTC
Palaestra vzw

Hamme
Kerkstraat 22, 9220 Hamme - tel/fax 052/47.00.41
Openingsuren : maandag tot vrijdag van 18u tot 20u,
zaterdag van 10u tot 16u (voormiddag op afspraak
mogelijk)
info@tafeltennisshop.be bestelling@tafeltennisshop.be

Gentbrugge
Odilon Vanderlindenstraat 9, 9050 Gentbrugge tel 09/230.12.78
Openingsuren : maandag tot vrijdag van 13u30
tot 17u (voormiddag op afspraak mogelijk)

