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Mededelingen SCL 
 

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.  

 

Adviezen t.b.v. Corona vanuit de adviescommissie: 
Als adviescommissie willen wij u vragen onderstaande in acht te nemen. Let wel, het zijn aanbevelingen en geen 
verplichtigingen. 

1. Bekijk voordat je afreist naar je tegenstander op de website van de vereniging waar je op bezoek gaat wat het 
corona protocol van deze vereniging is, dit voorkomt teleurstellingen vooraf. 

2. Respecteer en volg ten alle tijden het corona protocol van de ontvangende vereniging op 
3. Schud geen hadden bij ontvangst/aankomst en of voor aanvang van de wedstrijd (RIVM-richtlijn) 
4. Probeer zo min mogelijk te bewegen in de ruimte waar je bent, als je niet hoeft te spelen 
5. Speel de gehele wedstrijd (set) aan 1 kant van de tafel, dus wissel niet van tafelhelft na iedere game 
6. Reinig/ontsmet beide speelhelften na afloop van iedere set (wedstrijd), dus niet na iedere game. 
7. Stel als ontvangende vereniging voor iedere speler 1 bal ter beschikking, deze dient de speler steeds bij zich te 

houden en aan het eind van de avond wordt de bal ingeleverd bij de ontvangende vereniging. De bal van de speler 
die serveert wordt gebruikt als speelbal. De serveerder gaat de bal ook zelf ophalen. 

8. Vier een winstpunt niet te uitbundig 
9. Reis zoveel als mogelijk zelfstandig en niet als team wanneer je uit moet spelen. 

 

Bereikbaarheid SCL: 
Met ingang van heden kan ik weer e-mails ontvangen op het e-mailadres scl@nttb-zuidwest.nl. Graag vanaf dit moment ook 
alleen dit adres nog gebruiken. Helaas, is het nog niet mogelijk om e-mails vanaf dit adres te sturen, hier wordt aan gewerkt. 
 

Terugtrekken Kapelle 3: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van Kapelle helaas moeten besluiten om team 3 terug te trekken uit de 
competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 5

e
 Klasse A worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de betrokken 

spelers te communiceren. 
 

Terugtrekken TIOS ’51 4: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van TIOS ‘51 helaas moeten besluiten om team 4 terug te trekken uit de 
competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 3

e
 Klasse D worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de betrokken 

spelers te communiceren. 
 

Terugtrekken Rotac ’82 3: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van Rotac ‘82 helaas moeten besluiten om team 3 terug te trekken uit de 
competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 5

e
 Klasse F worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de betrokken 

spelers te communiceren. 
 

Terugtrekken Vice Versa ’51 3: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van Vice Versa ’51 helaas moeten besluiten om team 3 terug te trekken uit de 
competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 3

e
 Klasse B worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de betrokken 

spelers te communiceren. 
 

Terugtrekken TTV Rally 1: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van TTV Rally helaas moeten besluiten om team 1 terug te trekken uit de 
competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 3

e
 Klasse F worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de betrokken 

spelers te communiceren. 
 

Terugtrekken TTV Westerzicht 3: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van TTV Westerzicht helaas moeten besluiten om team 3 terug te trekken uit 
de competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 6

e
 Klasse B worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de 

betrokken spelers te communiceren. 
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Terugtrekken Tanaka 4: 
Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van Tanaka helaas moeten besluiten om team 4 terug te trekken uit de 
competitie. Hierdoor zal het speelschema in de 4

e
 Klasse C worden gewijzigd. Ik wil u vragen dit duidelijk met de betrokken 

spelers te communiceren. 
 

Wijziging speelschema 6
e
 Klasse A: 

Doordat er veel teams (3) zich teruggetrokken hebben uit de 6
e
 klasse A heb ik deze poule opnieuw geletterd. Dit houdt in dat 

het speelschema is gewijzigd. Graag dit goed communiceren met de betrokken spelers. 
 

Wijziging wedstrijdsecretariaat Belcrum: 
Na 25 jaar als wedstrijdsecretaris actief te zijn geweest voor TTV Belcrum heeft Lauw Kopmels om medische redenen 
besloten zijn taak per direct over te dragen aan Mart Coolen. Mart is te bereiken via martcollen9@gmail.com of op 
telefoonnummer: 040 – 2 427 257. 
 

Wijziging wedstrijdsecretariaat TTCV van Herwaarden: 
Vanwege medische redenen heeft de Hugo Visser per direct zijn functie als wedstrijdsecretaris moeten beëindigen. Zijn taken 
worden overgenomen door Martijn Kamstra. Martijn is te bereiken op telefoonnummer: 06-82525304 en per email 
op: mkamstra@gmail.com 
 

Wijziging aanvangstijd TTV Breda 
Helaas staat in het competitieprogramma een foutief aanvangstijd voor de thuiswedstrijden van TTV Breda 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 Taverbo: 
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.  
 

Wijziging telefoonnummer zaal TTV Markiezaat: 
Met ingang van heden is de zaal van TTV Markiezaat weer te bereiken en wel op nummer: 0164-657360. 
 

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. 

 
Overzicht competitieleider per poule: 
 

Kees van Oers Cor Bom Johan vd Nieuwenhuizen Herman Simons 

1
e
 Klasse A 3

e
 Klasse C Hoofdklasse A 1

e
 Klasse C 

1
e
 Klasse B 3

e
 Klasse D Hoofdklasse B 1

e
 Klasse D 

2
e
 Klasse A 3

e
 Klasse E 2

e
 Klasse C 2

e
 Klasse E 

2
e
 Klasse B 3

e
 Klasse F 2

e
 Klasse D 2

e
 Klasse F 

3
e
 Klasse A 4

e
 Klasse D 3

e
 Klasse G 3

e
 Klasse K 

3
e
 Klasse B 4

e
 Klasse E 3

e
 Klasse H 3

e
 Klasse L 

4
e
 Klasse A 4

e
 Klasse F 4

e
 Klasse G 3

e
 Klasse M 

4
e
 Klasse B 5

e
 Klasse C 4

e
 Klasse H 4

e
 Klasse K 

4
e
 Klasse C 5

e
 Klasse D 5

e
 Klasse F 4

e
 Klasse L 

5
e
 Klasse A 5

e
 Klasse E 5

e
 Klasse G 4

e
 Klasse M 

5
e
 Klasse B 6

e
 Klasse C 5

e
 Klasse H 5

e
 Klasse K 

6
e
 Klasse A 6

e
 Klasse D 6

e
 Klasse E 5

e
 Klasse L 

6
e
 Klasse B 7

e
 Klasse C 6

e
 Klasse F 6

e
 Klasse H 

7
e
 Klasse A 7

e
 Klasse D 6

e
 Klasse G 6

e
 Klasse K 

7
e
 Klasse B  7

e
 Klasse E 6

e
 Klasse L 

 
Het verzetten van een wedstrijd kan alleen via de competitieleider van de desbetreffende poule. Beide verenigingen dienen 
dit schriftelijk aan te vragen bij de CL. De CL zal beoordelen of de wedstrijd verzet kan/mag worden. De wedstrijd is verzet 
wanneer de CL toestemming heeft gegeven. 
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Hieronder de gegevens van de competitieleiders: 
 

Kees van Oers   : 06 – 24 720 790 
    : cvanoers1948@gmail.com 
 
Cor Bom   : 06 – 30 288 422 
    : corbom@ziggo.nl 
 
Herman Simons   : 0499 – 474 677 
    : nlherman65@gmail.com 
 
Johan vd Nieuwenhuizen  : 073 – 656 37 49 
    : johan.nieuwenhuizen@home.nl 
 
Verzette wedstrijden: 

 
Klasse: Wedstrnr: Wedstrijd: Van datum: Naar Datum: 
Hfd 10208 TTC Middelburg 3 – Vice Versa ‘ 51 1 25-09-2020 11-09-2020 
1

e
 C 10518 Die Meede 1 – Een en Twintig 1   18-09-2020 

1
e
 C  10503 Een en Twintig 1 – Die Meede 1    22-10-2020 

2
e
 B 10801 Irene 4 – Het Markiezaat 1 18-09-2020 15-09-2020 

3
e
 B 11426 TCS 1 – Het Markiezaat 2 20-11-2020 13-11-2020 

4
e
 A 12404 Smash ’76 5 – TCO ’78 2 26-09-2020 31-10-2020 

4
e
 A 12419 TCO ‘ 78 2 – Smash ’76 2 29-10-2020 24-09-2020 

4
e
 B 12504 TTC Middelburg 8 – TCO ‘ 78 1 25-09-2020 09-10-2020 

4
e
 H 13106 Never Despair 8 – PJS 2 25-09-2020 11-09-2020 

4
e
 M 13414 Deurne 3 – Veldhoven 8  16-10-2020 13-11-2020 

5
e
 B 13601 Scaldina 2 – Het Markiezaat 5 17-09-2020 12-11-2020 

5
e
 B 13624 Hotak ‘ 68 5 – Yerseke 3 11-09-2020 21-11-2020 

6
e
 B 14616 Westerzicht 3 – Yerseke 4 11-09-2020 05-10-2020 

6
e
 B 14625 Kapelle 4 – Het Markiezaat 6 27-10-2020 20-10-2020 

7
e
 A 15503 Westerzicht 4 – Hotak ‘ 68 7 18-09-2020 23-10-2020 

7
e
 A 15526 TCS 3 – Tanaka 8 20-11-2020 13-11-2020  

 
 

Pilot digitaal wedstrijdformulier: 
  
In de najaarscompetitie 2020 wordt het Digitale wedstrijdformulier in de NTTB-app als pilot gebruikt. 
Jullie, als wedstrijdsecretaris kunnen in NAS aangeven welke speler(s) van de teams de uitslagen mag invoeren. 
  
Vanaf nu kan een aantal zaken in de NTTB App gedaan worden, waaronder: 

 Invoer van uitslagen door de teams zelf (voorkeur voor het invullen van alle gamestanden). 

 Het toevoegen van opmerkingen (deze moeten tijdens de pilot ook op het papieren formulier gezet worden). 

 Het zetten van de handtekening door de NPC (Non Playing Captain) en/of door de scheidsrechter (ook hier 
geldt: voorlopig ook op het papieren formulier). 

 Het maken van teamplanningen. 
 

De afgelopen tijd zijn er in NAS diverse aanpassingen gemaakt om de koppeling tussen NAS en de NTTB App te regelen. Zo 
kan men in NAS en in de NTTB App nu kiezen voor invoer van gamestanden, game-uitslagen of set-uitslagen. Resultaten die 
in NAS worden ingevoerd zullen uiteraard in de NTTB App verschijnen. En resultaten die door de spelers in de NTTB App 
ingevoerd worden zullen automatisch in NAS verschijnen, waarna de wedstrijdsecretaris deze resultaten alleen nog maar 
hoeft te verifiëren. Dit scheelt invoerwerk voor de wedstrijdsecretaris. Verder is NAS dankzij medewerking van TTapp nu ook 
voorzien van de gamestanden van voorgaande seizoenen en deze zullen later ook in de NTTB App zichtbaar worden. TTapp 
werkt net zoals voorheen, maar alleen met de NTTB App kan men naar NAS schrijven.  
  
Mochten jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag. 

 
Alexander Heil 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cvanoers1948@gmail.com
mailto:corbom@ziggo.nl
mailto:nlherman65@gmail.com
mailto:johan.nieuwenhuizen@home.nl


 
InfoZuidWest – 2020/2021  nummer 7  pagina 4 van 4 

 

Mededelingen JCL 
 
 

Verzette wedstrijden: 

 
Klasse: Wedstrnr: Wedstrijd: Van datum:  Naar Datum: 
JHK 20126 SAR ’72 1 – Belcrum 1 21-11-2020  14-11-2020 

 
 

Verzetten van wedstrijden: 
Als je een wedstrijd wilt verzetten, ga je eerst in overleg met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Als beide 
verenigingen een nieuwe datum overeen zijn gekomen, moeten beide verenigingen het verzetten van de 
vereniging aanvragen bij Matthijs Assman. Hij zal de aanvraag van het verzetten van de wedstrijd beoordelen. Pas 
als hij de goedkeuring heeft gegeven, is het verzetten officieel en zal hij de wijziging in NAS doorvoeren. 
Het emailadres van Matthijs is: matthijsa63@gmail.com 

 

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. 
 

Aanpassing aanvangstijdstip TTV Belcrum 4: 
Het aanvangstijdstip van Belcrum 4 (junioren 4

e
 klasse B) is gewijzigd naar 13.00 uur. Dit is ook in NAS aangepast 

 

Wijziging wedstrijdsecretaris Smash ’76: 
Het wedstrijdsecretariaat van Smash ’76 wordt door gezondheidsredenen van de huidige wedstrijdsecretaris. Er is 
nog geen nieuwe wedstrijdsecretaris aangesteld, maar het emailadres is al wel gewijzigd. Het nieuwe emailadres 
is wedstrijdsecretarisjeugd@smash76.nl. Het verzoek aan iedereen om voortaan dit emailadres te gebruiken. 
 
 
 
Ronald Brekelmans, 
JCL. 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST 
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