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Mededelingen JCL en SCL 
 
Maastricht, 12 maart 2020  
Betreft: Update competitie omtrent Coronavirus  
Beste wedstrijdsecretaris,  
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus, de regeringsbesluiten en de adviezen van 
het RIVM heeft de NTTB besloten om de landelijke competitie tot en met 31 maart stil te leggen.  
Wij als afdeling volgen dit besluit. Dit betekent dat er tot en met 31 maart geen wedstrijden gespeeld zullen 
worden. De niet gespeelde wedstrijden zullen opnieuw worden ingepland. Wanneer deze wedstrijden zullen 
worden gespeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Wij zullen u hier zo snel als mogelijk over berichten.  
Publicatie van dit bericht zal ook geschieden via Info ZuidWest, Facebook en de website.  
Ik wil u vragen al uw leden op de hoogte te brengen van dit genomen besluit.  
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn de komende dagen/weken, zal ik u steeds op de hoogte brengen van de 
genomen beslissingen. U kunt dit volgen via Facebookpagina van de afdeling, de website van de afdeling en Info 
ZuidWest.  
Ik hoop u hiermee voldoende in kennis gesteld te hebben. Mocht u als wedstrijdsecretaris nog vragen hebben, dan 
verneem ik graag van u. Gelieve uw leden op het hart te drukken mij niet persoonlijk te contacteren, maar 
eventuele vragen via u te stellen.  
Met vriendelijke groet,  
Ronald Brekelmans JCL  
Alexander Heil SCL 
 

Tijdelijke vervanging wedstrijdsecretariaat Taverbo/Sabo: 
In de periode van 13 maart 2020 t/m 23 maart 2020 wordt het wedstrijdsecretariaat van Taverbo/Sabo tijdelijk 
worden overgenomen door Hans van Haaren. Het telefoonnummer van Hans is: 06-40937950, het emailadres 
blijft hetzelfde. 

 

Tijdelijke wijziging emailadres wedstrijdsecretaris jeugd TTV Belcrum: 
Het emailadres jeugd@ttv-belcum.nl werkt tijdelijk niet. De wedstrijdsecretaris jeugd van TTV Belcrum is tot 
nadere berichtgeving bereikbaar op emailadres: loulouvanbeijsterveldt92@gmail.com 
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST 
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