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Afdelingskampioenschappen Jeugd 2021
Na 5 edities organiseert TTV de Batswingers voor de laatste keer de Afdelingskampioenschappen jeugd 2020.
Graag willen wij jullie bedanken voor al jullie inzet.
Momenteel zijn we op zoek naar een vereniging of organisator waar we het stokje aan kunnen overdragen voor
het organiseren van de afdelingskampioenschappen 2021.
Wie o wie gaat de afdelingskampioenschappen 2021 organiseren?
Interesse gewekt? Stuur een mail naar afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl

Mededelingen JCL
Verzette wedstrijden
Klasse:
Wedstrnr:
JHK
20128
JHK
20129
J3A
20609
J3A
20629

Wedstrijd:
Unicum 1 – Valkenswaard 2
Smash ’76 2 – Tanaka 1
SAR ;72 2 – Tanaka 2
The Back Hands 2 – Tanaka 2

Van datum:
25-04-2020
25-04-2020
08-02-2020
25-04-2020

Naar Datum:
18-04-2020 16.30 uur
28-03-2020
01-03-2020 13.00 uur
29-02-2020

Tijdelijke vervanging wedstrijdsecretariaat MTTV ’72:
In de periode van 2 februari 2020 t/m 26 februari 2020 wordt het wedstrijdsecretariaat van MTTV ’72 tijdelijk
worden overgenomen door Henry Essing. Het telefoonnummer van Henry is: 06-25302660, het emailadres blijft
hetzelfde.
Tijdelijke vervanging wedstrijdsecretariaat Taverbo/Sabo:
In de periode van 13 maart 2020 t/m 23 maart 2020 wordt het wedstrijdsecretariaat van MTTV ’72 tijdelijk worden
overgenomen door Hans van haaren. Het telefoonnummer van Hans is: 06-40937950, het emailadres blijft
hetzelfde.

Bijscholing Meerballentraining.
De afdeling Zuidwest organiseert in samenwerking met detafeltennistrainer.nl en de VVTT de volgende
bijscholing:
Datum: dinsdag 17 maart 2020
Thema: meerballentraining
Inleider: Martijn Spithoven
Locatie: TTV Tanaka, van Genkstraat 20, 4871 XA te Etten-Leur
Tijd: 20:00uur tot 22:30uur (inloop vanaf 19:45uur)
Kosten: € 17,50. Leden VVTT en trainers afdeling Zuidwest € 10,00. Factuur via detafeltennistrainer.nl
Aanmelden: Vul het formulier in op de website van de VVTT:
https://www.vvtt.nl/bijscholing-meerballentraining-in-afdeling-zuid-west/
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Uitslagen Top meerkampen Jeugd
TOP MEERKAMPEN JEUGD TE OSS EN BERGEN OP ZOOM D.D. 18 JANUARI 2020
Op zaterdag 18 januari jl., hebben we in de zaal van Het Markiezaat in Bergen op Zoom als ook in de zaal van
OTTC in Oss zo’n 70 jongens en meisjes in 6 verschillende klassen gestreden om de prijzen bij de vijftiende top
meerkampen jeugd.
Doordat diverse verenigingen op dezelfde dag hun clubkampioenschappen jeugd organiseerde zagen veel
geselecteerde spelers af van deelname en kostte het dit jaar meer moeite om in elke klasse voldoende
deelnemers te krijgen. In de junioren hoofdklasse waren zelfs maar drie spelers. Deze klasse werd dan ook
e
samengevoegd met de junioren 1 klasse zodat er een negenkamp gespeeld kon worden.
Op de wedstrijddag zelf kwamen alle opgegeven deelnemers naar Oss en Bergen op Zoom zodat om tien uur
gestart kon worden met de wedstrijden. Het toernooi kende een vlot verloop en rond 16.00 uur konden de prijzen
en herinneringen worden uitgereikt.
In beide zalen verliep het toernooi leuk en sportief zonder wanklank.
e
e
Zowel in Bergen op Zoom als in Oss gaven in de junioren 1 tot en met 4 klasse de eerste twee plaatsen recht op
deelname aan het landelijk jeugdklassentoernooi. In de junioren hoofdklasse, waarin alleen in Oss werd gespeeld
gaven de eerste vier plaatsen recht op deelname aan dat toernooi dat op zaterdag 29 februari a.s. tijdens de
Nederlandse kampioenschappen senioren te Zwolle gespeeld zal worden.
Rest mij de verenigingen te bedanken voor hun medewerking bij het uitnodigen van de deelnemers. Ook de
verenigingen Het Markiezaat met Hanny Rosenboom en René Lauwerijssen alsmede OTTC met Nico van Erp
bedankt voor de beschikbaarheid van de zalen en de medewerking.
Het was een in alle opzichten geslaagd toernooi dat volgend jaar zeker weer op de evenementenagenda terug te
vinden zal zijn.
De spelers die zich geplaatst hebben om onze afdeling in Zwolle te vertegenwoordigen hebben reeds de
uitnodiging ontvangen. Het is verheugend te constateren dat alle geplaatste spelers hun deelname aan het
jeugdklassentoernooi inmiddels hebben toegezegd.
Klik op onderstaande link voor alle uitslagen:
https://zuidwest.nttb.nl/uitslagen-top-meerkampen-2020/
Jan van Gemert

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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