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Mededelingen SCL 
 

Terugtrekken Kerkwerve 2 en 3: 
Hieronder het bericht welke ik ontving van TTV Kerkwerve: 
 
Wij (TTV Kerkwerve), zijn genoodzaakt om team 2 en 3 terug te trekken uit de 
najaarscompetitie. De reden dat wij tot dit besluit zijn gekomen zijn de corona perikelen. Onze 
vereniging bestaat uit 12 leden, hiervan hebben er 5 gezegd dat ze niet spelen i.v.m. met een 
te hoog risico. Meerdere personen zitten in een risicogroep en/of hebben een gezinslid die in 
de risico categorie vallen. Mede daardoor is het risico om te spelen voor deze personen te 
groot, omdat je met meerdere mensen in aanraking komt, ongeacht of de RIVM regels worden 
nageleefd. Deze leden willen elk risico uitsluiten en dat heeft consequenties voor het spelen 
van de najaarscompetitie. In het dagelijks leven wordt ook al rekening gehouden dat men in de 
risicogroep valt en met zo weinig als mogelijk met mensen in contact te komen en daarom is 
het dan ook een beetje raar dat je wel gaat tafeltennissen. Bijkomend feit is dat juist nu het 
virus weer oplaait. 
 
Wij hopen dat we het voorjaar weer met zijn alle actief kunnen zijn, want de leden die niet 
spelen vinden het allemaal rot om het op deze manier te doen, maar de gezondheid van de 
leden en hun gezinnen staan voorop. Wij hopen op uw begrip. 
 
Groet, 
Het bestuur van TTV Kerkwerve 
 

Protocol Corona: 
Zoals u wellicht weet wordt er in iedere gemeente een ander coronaprotocol gehanteerd. 
Daarom willen wij u bij deze vriendelijk vragen om het coronaprotocol van uw vereniging 
kenbaar te maken door dit op uw website te plaatsen. Eventuele bezoekers kunnen uw 
website dan raadplegen voordat ze uw vereniging bezoeken.  
 

Niet spelen van het dubbelspel tijdens najaarscompetitie: 
Als adviesgroep competitie hebben wij unaniem besloten af te wijken van de landelijke 
regelgeving. Hetgeen betekent dat wij tijdens de najaarscompetitie geen dubbelspel zullen 
spelen. Om dit mogelijk te maken dienen we hiervoor het afdelingscomeptitiereglement aan te 
passen. Dit kan alleen door toestemming van de ALV. Hiervoor zal op donderdag 10 
september 2020 een Bijzondere/Extra ALV worden gehouden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoen 2020/2021 Nr. 3    25-08-2020 

www.nttb-zuidwest.nl 
 

InfoZuidWest 
Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest 

 



 
InfoZuidWest – 2020/2021  nummer 3  pagina 2 van 3 

 

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. 
 

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. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 
Alexander Heil 
 

Mededelingen JCL 
 
 

Tijdelijke vervanging wedstrijdsecretariaat Taverbo Boxtel:  
In de periode van 25 september 2020 t/m 12 oktober 2020 wordt het wedstrijdsecretariaat van 
Taverbo Boxtel tijdelijk overgenomen door Hans van Haaren. Het telefoonnummer van Hans 
is: 06-40937950, het emailadres blijft hetzelfde. 
 

Boetelijst: 

 

Nmr Wedstrijd 

nummer 

Vereniging Boete 

nummer 

Omschrijving boete Bedrag 

501  TTC 
Middelburg 

17 TTC Middelburg 6 teruggetrokken € 22,50 

502  TTV 
Veldhoven 

17 TTV Veldhoven 3 teruggetrokken € 22,50 

 
 

Promotie/degradatieregeling jeugd najaar 2020: 
Junioren Hoofdklasse: 
Nr. 1 promoveert naar Landelijk C 
Nr. 6 degradeert naar de Junioren 1

e
 klasse 

 
Junioren 1

e
 klasse: 

Nr. 1 promoveert naar Junioren Hoofdklasse 
Nr. 5 en 6 degraderen naar de Junioren 2

e
 klasse 

 
Junioren 2

e
 klasse: 

Nr. 1 promoveert naar Junioren 1
e
 klasse 

Nr. 5 en 6 degraderen naar de Junioren 3
e
 klasse 
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Junioren 3
e
 klasse: 

Nr. 1 promoveert naar Junioren 2
e
 klasse 

Nr. 5 en 6 degraderen naar de Junioren 4
e
 klasse 

 
Junioren 4

e
 klasse: 

Nr. 1 promoveert naar Junioren 3
e
 klasse 

Geen degradanten 
 
Starters 1

e
 klasse: 

Nr. 1 promoveert naar de Junioren 4
e
 klasse 

 
 

Spelen op 1 of 2 tafels: 
Graag wil ik de verenigingen verzoeken die de competitiewedstrijden voor de jeugd op 2 tafels 
willen spelen dit voor 1 september door te geven. Als ik van verenigingen niets verneem ga ik 
ervanuit dat deze verenigingen de wedstrijden op 1 tafel spelen. 
 
 
Ronald Brekelmans, 
JCL. 
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST 

 

 

 


