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Mededelingen SCL
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
verplichtingen.
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.
Niet wisselen van tafelhelft en keuze van tafelhelft:
De afgelopen dagen heb ik een aantal vragen gekregen over hoe bepaald wordt wie aan welke tafelhelft moet spelen als een
vereniging ervoor kiest om niet van tafelhelft te wisselen. De regels hieromtrent zijn als volgt en overigens niet nieuw:
Elke set wordt voorafgegaan door een toss, door de scheidsrechter, om te bepalen wie serveert en wie ontvangt. De winnaar
van de toss kiest of hij/zij wil beginnen met serveren dan wel ontvangen. De verliezer van de toss mag kiezen aan welke zijde
van de tafel hij/zij speelt.
Terugtrekken teams Rotac ’82:
Naar aanleiding van de recent aangekondigde maatregelen heeft Rotac ’82 van de gemeente te horen gekregen dat zij
uiterlijk om 22.00 uur uit de accommodatie (Dorpshuis de Parel) vertrokken moeten zijn. Dit maakt het spelen van
competitiewedstrijden onmogelijk en derhalve heeft het bestuur dan ook moeten besluiten al haar teams te moeten
e
e
terugtrekken uit de competitie. Dit houdt in dat de speelschema’s in de volgende klassen zijn gewijzigd: 3 Klasse H, 4
e
e
Klasse G, 6 Klasse G en de 7 Klasse B. Ik verzoek u dit duidelijk te communiceren aan de betrokken teams.
Terugtrekken teams Always Fair:
Naar aanleiding van recent aangekondigde maatregelen heeft het bestuur van Always Fair moeten besluiten haar teams te
e
e
moeten terugtrekken uit de competitie. Dit heeft tot gevolg dat de speelschema’s in de 3 Klasse F en 6 Klasse F gewijzigd
zijn. Ik verzoek u dit duidelijk te communiceren aan de betrokken teams.
Terugtrekken Unicum 8:
Naar aanleiding van de coronaperikelen hebben de spelers van Unicum 8 bij het bestuur van Unicum aangegeven niet verder
te willen spelen in de najaarscompetitie en zich terug te trekken uit deze competitie. De gespeelde wedstrijd komt hiermee te
e
vervallen. Het speelschema van de 4 Klasse M is aangepast. Graag de betrokken spelers juist informeren.
Terugtrekken TCS 3:
Naar aanleiding van de coronaperikelen hebben de spelers van TCS 3 bij het bestuur van TCS aangegeven niet verder te
willen spelen in de najaarscompetitie en zich terug te trekken uit deze competitie. De gespeelde wedstrijd komt hiermee te
e
vervallen. Het speelschema van de 7 Klasse A is aangepast. Graag de betrokken spelers juist informeren.
Terugtrekken Taverbo 7:
Naar aanleiding van de coronaperikelen hebben de spelers van Taverbo 7 bij het bestuur van Taverbo aangegeven niet
verder te willen spelen in de najaarscompetitie en zich terug te trekken uit deze competitie. De gespeelde wedstrijd komt
e
hiermee te vervallen. Het speelschema van de 7 Klasse C is aangepast. Graag de betrokken spelers juist informeren.
Terugtrekken BSM 2:
Naar aanleiding van de coronaperikelen hebben de spelers van BSM 2 bij het bestuur van BSM aangegeven niet verder te
willen spelen in de najaarscompetitie en zich terug te trekken uit deze competitie. De gespeelde wedstrijd komt hiermee te
e
vervallen. Het speelschema van de 4 Klasse D is aangepast. Graag de betrokken spelers juist informeren.
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Terugtrekken Unicum 11:
Naar aanleiding van de coronaperikelen hebben de spelers van Unicum 11 bij het bestuur van Unicum aangegeven niet
verder te willen spelen in de najaarscompetitie en zich terug te trekken uit deze competitie. De gespeelde wedstrijd komt
e
hiermee te vervallen. Het speelschema van de 6 Klasse K is aangepast. Graag de betrokken spelers juist informeren.
Wijziging wedstrijdsecretariaat Wilvo/TTV Bergeijk:
Per direct is het wedstrijdsecretariaat van Wilvo/TTV Bergeijk gewijzigd. Anoek Mooij-van Boxtel heeft besloten per direct
haar functie te beëindigen. Haar functie wordt overgenomen door Marcel Martens. Het e-mailadres blijft ongewijzigd.
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 martcoolen9@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
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.
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.
Invalverboden:
De recent geplaatste lijst met invalverboden was erg onduidelijk en niet hanteerbaar. In overleg met de adviescommissie
competitie heb ik een nieuwe lijst gemaakt. In de bijlage tref je de nieuwe lijst aan.
Verzette wedstrijden:
Klasse:
e
2 Klasse B
e
7 Klasse A

Wedstrnr:
10801
15505

Wedstrijd:
Irene 4 – het Markiezaat 1
Tanaka 8 – Witac ’89 3

Van datum:
15-09-2020
25-09-2020

Naar Datum:
03-11-2020
14-10-2020

Boetelijst:
Nr
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

Wedstrijdnr
10702
10802
11301
11524
11603
12503
12602
13801
14603
14604
14901
14901
15103
15703

Vereniging
ODT/Kanjers Uitzendb
ODT/Kanjers Uitzendb
Kapelle
Hotak ‘ 68
BSM
Smash ‘76
Belcrum
TCO ‘ 78
Scaldina
TTC Middelburg
HITA ‘79
Die Meede
Return Oss
De Batswingers

Reden/omschrijving
Geen persoonlijke prestaties XYZ
Geen wedstrijdnummer ingevuld
Geen groepsletter ingevuld
Geen groepsletter ingevuld
Niet opgekomen
Geen teamnummer bezoekende vereniging ingevuld
Niet opgekomen
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Persoonlijke prestaties ABC foutief ingevuld
Geen teamnummer ingevuld
Geen persoonlijke prestaties ingevuld
Geen persoonlijke prestaties ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Persoonlijke prestaties speler C foutief ingevuld

Bedrag
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 22,50
€ 5,€ 22,50
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,-

Mochten jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag.
Alexander Heil
SCL NTTB Afdeling ZuidWest

InfoZuidWest – 2020/2021 nummer 10

pagina 2 van 3

Mededelingen JCL
Verzette wedstrijden:
Klasse:
J4C

Wedstrnr:
21006

Wedstrijd:
Return Oss 2 – Luto 1

Van datum:
26-09-2020

Naar Datum:
n.t.b.

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.
Nieuwe maatregelen naar aanleiding van de Corona-crisis.
Sportwedstrijden mogen nog steeds doorgaan, maar daarbij mag er geen publiek aanwezig zijn. Voor de
jeugdwedstrijden betekent dit dat er geen ouders aanwezig mogen zijn. De begeleider/chauffeur van het
uitspelende team mag wel bij de wedstrijden aanwezig zijn, omdat dit de begeleider is.
Ik wil iedereen oproepen om de maatregelen te respecteren en je daar ook aan te houden.
Ronald Brekelmans,
JCL.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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