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Opleidingen binnen de afdeling ZuidWest
Beste Lezers,
Graag wil ik u alvast op de hoogte brengen van een verandering die volgend jaar gaat plaatsvinden.
Binnenkort ontvangt u meer informatie betreft het spelregelbewijs.
Vanaf 01-07-2020 is iedere NTTB jeugd competitie speler tussen de 13 en 17 jaar verplicht het spelregelbewijs in
zijn bezit te hebben.
Het is altijd handig om alvast de jeugd hierop voor te bereiden. Op de link hieronder is een mogelijkheid om hier
kennis van te nemen. Het systeem wordt in de toekomst aangepast en jeugdige krijgen dan meer tijd per vraag
om deze te beantwoorden. Ouder en kind kunnen samen thuis gaan oefenen en leren samen de spelregels,
tevens kunnen de trainers onder ons de spelregels al meenemen in de jeugdtrainingen:
https://www.tafeltennismasterz.nl/
verdere informatie:
https://www.nttb.nl/opleidingen/scheidsrechtersopleidingen/spelregelbewijs-1
Met vriendelijke groet,
NTTB ZUIDWEST
Tamara Jacobis
Afdelingsondersteuner
telefoon 06-30155069
www.nttb-zuidwest.nl | twitter.com/nttbZuidWest | http://www.facebook.com/NTTBZuidWest

afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl

Toernooien binnen de afdeling ZuidWest
Via de volgende link wil ik informeren over aankomende toernooien:
https://www.nttb.nl/zuidwest/toernooien-0

Mededelingen SCL
Terugtrekken Rotac ’82 1:
Door omstandigheden heeft het bestuur van TTV Rotac ’82 moeten besluiten haar eerste team terug te trekken
uit de 2e Klasse D. Alle wedstrijdsecretariaten zijn inmiddels per e-mail op de hoogte gesteld.
Promotie ODT/Kanjers Uitzendbureau 6:
Bij het opmaken/indelen van de competitie heb ik de winst van ODT/Kanjers Uitzendbureau 6 in de
promotie/degradatiewedstrijd over het hoofd gezien. Door deze winst heft dit team recht op 3 e Klasse, terwijl ik ze
per abuis heb ingedeeld in de 4e Klasse. Als oplossing hiervoor heb ik dit team doorgeschoven naar de 3 e Klasse
D. Dit wordt nu een poule van 7. Zie bijlage voor het nieuwe speelschema.
Aanpassing 4e Klasse B:
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Door het doorschuiven van ODT naar de 3e klasse D bestaat deze poule nu uit 5 teams. Zie bijlage voor het
nieuwe speelschema.
Publicatie lijst wedstrijdsecretariaten:
Door diverse mensen ben ik gevraagd of het mogelijk is om een lijst met alle wedstrijdsecretarissen te sturen.
Afgelopen seizoen is besloten in verband met de wet AVG om geen lijst met alle wedstrijdsecretarissen te
versturen. Alle gegevens van de benodigde wedstrijdsecretaris zijn te vinden in NAS.
Overzicht competitieleiders per poule:
Bij het versturen van de IZW afgelopen week is per abuis, door mij, de verkeerde lijst meegestuurd, deze was van
de voorjaarscompetitie. In de bijlage tref je de enige juiste aan.
Invalverboden:
De invalverboden zijn bekend. Deze zijn te vinden op de website van de afdeling, onder het kopje competitie info
en in de bijlage.

Verzette wedstrijden:
Klasse
3e Klasse H
3e Klasse K
5e Klasse B
5e Klasse B
6e Klasse A
6e Klasse B
6e Klasse H
7e Klasse A
7e Klasse A

Wedstrijdnr.
13507
13616
15110
15125
16150
16208
16814
17114
17129

Wedstrijd
Schijndel 1 – Maashorst 2
MTTV ’72 2 – TTV Veldhoven 6
Kerkwerve 3 – TTVO 1
TTVO 1 – Kerkwerve 3
RDT 1 – STV 3
Westerzicht 3 – Westerzicht 1
MTTV ’72 5 – ATTC ’77 7
De Batswingers 4 – WITAC ’89 4
WITAC ’89 4 – de Batswingers 4

Datum van
20-09-2019
18-10-2019
27-09-2019
22-11-2019
29-11-2019
13-09-2019
11-10-2019
10-10-2019
29-11-2019

Datum naar
06-09-2019
25-10-2019 (19.30 uur)
22-11-2019
27-09-2019
25-11-2019
25-10-2019
25-10-2019
28-11-2019 (19.00 uur)
11-10-2019

Boetelijst:
Nr
001

Wedstrijdnr

Vereniging
Rotac ‘82

Reden/omschrijving
Terugtrekken team 1 uit 2e Klasse D

Bedrag
€ 22,50

Vervallen boete(s):
geen

Gecorrigeerde uitslag(en):
klasse
geen

Wedstrijdnr.

wedstrijd

Wijziging en reden

Alexander Heil
Senioren Competitieleider (SCL)
P.S. in deze mail zijn bijlages toegevoegd met belangrijke informatie betreft de competitie.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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