Wedstrijd overzicht 2017-2018
In een Excel bestand staan alle wedstrijden voor het seizoen 2017-2018 voor zover ze nu
bekend zijn. Toevoegingen zijn mogelijk. Deze dienen voor algemeen gebruik (alle clubs in
Limburg) aangemeld te worden via afdelingsondersteuner@nttblimburg.nl.
Ook andere tips, opmerkingen, toevoegingen en/of wensen graag naar dit E-mailadres.
Een nieuw product moet tenslotte nog doorontwikkeld worden én is voor de verenigingen!
Het is een uitgebreid overzicht. De informatiebehoefte is echter per vereniging of
functionaris verschillend. Daarom zijn er allerlei selectiemogelijkheden ingebouwd. Er is
ook bewust gekozen voor een bestand in Excel. Daardoor is het mogelijk om gegevens
gemakkelijk te knippen, kopiëren en te plakken.
Onderaan het overzicht staan ook nog diverse data van vakanties, feestdagen en overige
evenementen, die niet in het wedstrijdoverzicht zijn opgenomen.
Dit jaar is er een extra tabblad toegevoegd met een planning per maand/week! Hier kan
elke club ook zelf aanpassingen doen. Bijvoorbeeld anders inkleuren, zaken toevoegen
en/of verwijderen, etc.

Selectiemogelijkheden
Het is mogelijk om gemakkelijk per kolom te selecteren. Daarvoor klikt men op het  in de
desbetreffende kolom.
Zo zijn er standaard selecties mogelijk op:
Algemeen
o Maand (en datum)
o Evenement
o Plaats (locatie) en/of Regio
Extra selecties
 Soort wedstrijd
o Competitie (Ja of Nee)
o Toernooi (Ja of Nee)
o wedstrijdcyclus
 belang
o afdeling (Limburg)
o club
 categorie
o jeugd
o senioren (inclusief recreanten)
o (specifiek) parasport
Vooral de extra selecties zijn erg handig voor de clubs.
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Toelichtingen wedstrijdcyclus
De volgende categorieën worden onderscheiden:
Challenge

Jeugd Challenge wedstrijden

LJM

Limburgse Jeugd Masters

NJM

Nationale Jeugd Meerkampen, zowel voorronde(s) als landelijke rondes

NSM

Nationale Senioren Meerkampen, zowel voorronde(s) als landelijke rondes

Overig

niet deel uitmakend van één van de bovenstaande categorieën

Para

toernooien specifiek voor parasporters

Ranglijst

alle jeugdranglijsttoernooien inclusief de Nederlandse Jeugdkampioenschappen

Recreanten

recreantentoernooien

Top

enkele toernooien voor landelijk top

Welpen

Welpen (team)toernooien en welpenscoutingsdagen

Zaterdag

zaterdagcompetitie

Toelichting Regio
Niet alle evenementen zijn opengesteld c.q. van toepassing voor alle clubs. Er wordt
onderscheidt gemaakt in:
Landelijk

deelname uit heel Nederland mogelijk

Limburg

deelname voor clubs uit Limburg mogelijk

Regio

deelname mogelijk voor clubs uit één of meerdere regio’s. Hierbij onderscheiden we de
regio’s Noord, Midden en Zuid.

Lokaal

in het algemeen deelname door clubs uit de naaste omgeving

Overige toelichtingen / opmerkingen
De voorronde van de Nationale Jeugdmeerkampen (1 oktober 2017) en de
Welpenscoutingsdag (8 oktober 2017) zouden nog kunnen wisselen.
Er wordt gekeken of de Welpen Teamtoernooien gecombineerd kunnen worden met de
Limburgse Jeugdmasters. Indien dit niet lukt zullen er andere data en locaties worden
gezocht voor de Welpen Teamtoernooien.
De speellocaties van de Jeugd Challenge worden aan het begin van het seizoen
vastgesteld.
Er wordt een nieuwe invulling gegeven aan de Limburgse finale(s) voor de basisscholen
onder de naam Table Stars the Battle. Hiervoor is reeds één datum (8 april 2018) bepaald.
De tweede datum wordt waarschijnlijk 17 juni 2018. Deze staat al in het overzicht.
Er zijn nog twee recreantentoernooien (Noord-Limburg) waarvoor nog geen datum is
bepaald.
De wedstrijddagen voor de Eredivisie staan op zaterdag in het overzicht. De wedstrijden
kunnen echter ook op de zondag in dat weekend gepland worden. Aangezien er slechts
enkele clubs hier mee te maken hebben zijn deze zondagen niet apart benoemd als
Eredivisie speeldag. Hiermee blijft het overzichtelijker.
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Elke club is anders …
Door in de kolom club (kolom J) “Nee” in te vullen bij een evenement is het eenvoudig
mogelijk om alleen die evenementen zichtbaar te maken die voor een club van toepassing
zijn.
Voor veel clubs zijn competitierondes voor alleen de eredivisie, poules van 7 in een
bepaalde klasse of NK senioren bijvoorbeeld niet belangrijk. De clubs kunnen dan
eenvoudig een “Nee” plaatsen en vervolgens filteren op “Ja”. Standaard staat er (dit jaar)
bij elke wedstrijd een “Ja” in het overzicht!
Zo is er ook nog een “vrije keuze” selectiemogelijkheid die de clubs zelf in kunnen vullen.
Bijna elk gewenst overzicht is mogelijk door de verschillende selectiemogelijkheden te
combineren.
Bovenaan staat ook nog een -. Daarmee kunnen kolommen tijdelijk verborgen worden. Dit
is uiteraard ook zelf en anders in te stellen binnen Excel.
Elke club kan naar hartenlust interne evenementen invoegen (rijen invoegen).

Hoe ver wil je gaan?
Bij TTV SETA wordt het wedstrijdoverzicht gecombineerd met de jeugdleden, waardoor
een individuele wedstrijdplanning ontstaat. Aan het begin van het seizoen krijgen alle
jeugdleden een overzicht met mogelijke wedstrijden. Vervolgens wordt per lid een
planning ingevuld. Dit betekent tal van voordelen. Zo heeft de wedstrijdleider een overzicht
per lid, maar ook een totaaloverzicht. Er ontstaat een kostenoverzicht per lid, maar ook
voor de hele club. (Inderdaad de kosten worden ook aan het overzicht toegevoegd.) Bij
een opgave voor een toernooi hoeft niet elke keer weer opnieuw geworven te worden.
Leden en ouders hebben aan het begin van het seizoen een overzicht van wat er allemaal
aan zit te komen in een seizoen.
Mochten verenigingen andere creatieve toepassingen bedenken of meer willen weten over
de individuele toernooiplanning, neem dan even contact op met de afdelingsondersteuner.
Kennis en ervaringen delen! Ook dit seizoen een belangrijk aandachtspunt!

Updates
Per seizoen zullen er updates volgen. In een update gedurende het seizoen zullen
evenementen die reeds plaatsgevonden hebben wel op het overzicht blijven staan. Bij een
update wordt nadrukkelijk aangegeven wat er gewijzigd is. Updates hebben betrekking op:
o
o
o
o

Correcties (foutjes, gewijzigde data, e.d.)
Aanvullingen (Bijvoorbeeld een speellocatie die ondertussen bekend geworden is.)
Nieuwe evenementen
Uitbreidingen (nieuwe toepassingen, selectiemogelijkheden, e.d.)

(De versie maakt altijd veel duidelijk. Versie 17-07 betekent namelijk 2017 maand juli.)

In dit overzicht zijn vooralsnog niet opgenomen:
 Data door-de-weekse competities. (Deze liggen niet vast en er is te veel diversiteit.)
 Diverse toernooien georganiseerd door diverse verenigingen. Uitbreiding hiervan is mogelijk!
 Vergaderingen en andere (kader)bijeenkomsten.
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