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Tafeltennis trainingsdagen
Op 20 en 29 aug. organiseert Sport Europe twee trainingsdagen voor jeugdspelers onder begeleiding
van ex-bondscoach en voormalig topspeler Anne Vlieg (ondersteund door Stefan Heijnis, Tonnie
Brouwers en Erik van Veenendaal)
Groep 1: Landelijke jeugd, Groep 2: Afdelingsspelers (max. 24 deelnemers)
Locatie: TTV Valkenwaard
Kosten: 35 per dag (60 voor beide dagen)
Meer informatie, geïnteresseerd? stuur een mail naar erik@erikvanveenendaal.nl

Table Star Duo- competitie- najaar 2020
Na de goede ervaringen met de Table Star- duo- competitie voor beginners in het najaar van 2019, en
een door Corona mislukt voorjaar, willen we nu deze competitie voortzetten. Voor jonge beginnende
spelers komt de Starterscompetitie vaak te vroeg of is het moeilijk om een startersteam te vormen. De
Table Star- duo- competitie kan dan uitkomst bieden. Wij nodigen andere verenigingen met jonge
jeugd uit zich hierbij aan te sluiten. Zie bijlage voor meer informatie. Bij interesse graag vóór 15
september 2020 een reactie sturen naar de tsc@batswingers.nl of afdelingsondersteuner@nttbzuidwest.nl

Mededelingen SCL
Afwezigheid SCL:
De SCL is niet bereikbaar van 7 augustus tot en met 1 september. Uw mail worden niet
doorgezonden en derhalve dus ook niet gelezen. Gedurende deze periode ben ik ook
niet telefonisch bereikbaar.
Hieronder vindt u de pouleindeling en het competitieprogramma van de najaarscompetitie. Het
voorwoord, de invalverboden zal ik u na 1 september toesturen per e-mail. Alle nieuwe
aangemelde spelers zullen pas na 1 september doch voor aanvang van de competitie
geregistreerd worden in NAS.
Wijziging aanvangstijd TIOS Terheijden:
Helaas staat in het competitieprogramma een foutief aanvangstijd voor de thuiswedstrijden
van TIOS Terheijden vermeldt. De wedstrijden zullen aanvangen om 20.15 uur in plaats van
20.00 uur. Gelieve de betrokken spelers hiervan in kennis te stellen.
Afwezigheid wedstrijdsecretaris:
Mocht u als wedstrijdsecretaris nog gaan genieten van een welverdiende vakantie wil ik u
vragen uw taken gedurende uw afwezigheid goed over te dragen aan en tijdelijke vervanger
en dit op voorhand te melden bij de JCL/SCL. Dit kunnen wij dan publiceren in de IZW, zodat
alle andere wedstrijdsecretarissen dit tijdig kunnen lezen.
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Met vriendelijke groet,
Alexander Heil
Zaakvoerder
SBM Express
Industrielaan 82
BE - 3630 Maasmechelen
+31 631 341 341
info@sbmexpress.be

Mededelingen JCL
Aanvangstijd wedstrijden Het Markiezaat 1 gewijzigd.
In het eerst verzonden competitieprogramma stond bij Het Markiezaat 1 een aanvangstijd van 11.30 uur. Dit moet
10.30 uur zijn. Dit is inmiddels in NAS aangepast.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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