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Opleidingen binnen de afdeling ZuidWest 
 

Dit najaar, op dinsdag 29 oktober en dinsdag 12 november, wordt een TT1 (Tafeltennisbegeleider) cursus 

gegeven bij TTV De Batswingers in sporthal Achter de Tuintjes te Gilze. Tijdens deze opleiding van twee 

workshops leer je meer over de tafeltennissport en over het begeleiden van jeugdteams. Ideaal voor ouders, 

oudere junioren en andere vrijwilligers die jeugd of een jeugdteam begeleiden bij toernooien of 

competitiewedstrijden en die nog weinig ervaring hebben met begeleiden in het tafeltennis. Zaken als ‘Hoe wordt 

een speler benaderd die net verloren heeft?’ of ‘Wat doet de begeleider en wat doet de aanvoerder?’ Een 

leerzame en leuke korte opleiding en soms een klein beetje ‘huiswerk´. 

De twee workshops starten steeds om 19:30 uur en eindigen om 22:30 uur. Deelnemers kunnen inschrijven voor 

€ 8,= 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de docent, John de Vet (john@batswingers.nl), of met de 

afdelingsondersteuner Tamara Jacobis (afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl). 
Klik op deze link voor meer informatie 
 
 

Toernooien binnen de afdeling ZuidWest 
 
De uitslagen van de gespeelde toernooien worden, zover de informatie wordt doorgegeven, gepubliceerd op de 
website van de afdeling ZuidWest onder toernooien (en vervolgens onder uitslagen en verslagen). 
https://www.nttb.nl/zuidwest/toernooien/uitslagen-en-verslagen 
 
 
De volgende toernooien binnen de afdeling ZuidWest zijn onlangs op de website verschenen en hiervoor kan nog 
worden ingeschreven: 

   22 September Aarts Schilders Toernooi   

   22 September jeugdranglijsttoernooi 

   29 September voorronde nationale jeugdmeerkampen(inschrijven tot 1 september) 
 
 
 

Mededelingen SCL en JCL 
 
Beste wedstrijdsecretarissen, 
 
Mijn excuses voor het chaotische verloop omtrent de publicatie van de najaarscompetitie. Om een of andere, voor 
mij totaal, onduidelijke reden lukt het mij niet om meer dan 10 geadresseerden per e-mail te versturen. Op dit 
moment wordt er hard gewerkt om dit probleem voor mij op te lossen. 
 
Bijgaand treft u alle benodigde bestanden aan. Ik wil u vragen alles goed te controleren en door te geven aan uw 
spelers. Er hebben zich diverse wijzigingen voorgedaan tov de eerder gepubliceerde indeling. 
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Tevens wil ik u vragen wanneer u een mail heeft gestuurd met daarin de vraag een speler toe te voegen aan een 
team, mij deze mail opnieuw te sturen.  
 
Nogmaals mijn oprechte excuses voor het ongemak. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexander Heil 
 
In de bijlage van deze mailing vind u de documenten met informatie betreft de najaarscompetitie: 
-voorwoord competitie najaar 2019 
-competitie programering 
-Poules per competitieleider 
-programmering 6e klasse A 
-Speelschema najaar 2016 
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST 
 
 


