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Inleiding en verzendlijst
infoZuidWest is het informatiebulletin voor de wedstrijdsport in afdeling ZuidWest.
De afdeling ZuidWest gebruikt voor de verzending van infoZuidWest een adressenlijst die een combinatie is van
gegevens uit NAS en van persoonsgegevens die eerder gebruikt zijn. Als je deze informatie niet meer wilt
ontvangen, kun je dat doorgeven aan de afzender. De afzender zal je gegevens dan verwijderen van de
mailinglijst. Voor de gegevens van kaderleden uit NAS, van zowel de afdeling als van de verenigingen, geldt dat
de afdeling ZuidWest toestemming heeft om deze te gebruiken.
De verzendlijst van deze infoZuidWest bestaat uit de verzendlijst van het vorige seizoen. Hier zijn begin april 2021
nieuwe contacten uit NAS (wedstrijdsecretarissen en coördinatoren toernooien) aan toegevoegd. Deze
verzendlijst wordt handmatig onderhouden. Wijzigingen, correcties, aanvullingen, etc. kunnen via e-mail gestuurd
worden naar de afzender van deze mailing.

Mededelingen Competitie (algemeen)
We naderen hopelijk het einde van een jaar waarin de wereld stilgelegen heeft door de coronapandemie.
Eind maart is formeel besloten dat de najaarscompetitie 2020 niet meer uitgespeeld zal worden. Ook zal er dit
voorjaar geen competitie gespeeld worden.
Op dit moment gaan we ervan uit dat we na de zomer het nieuwe seizoen weer op kunnen starten. Het niet
uitspelen van zowel de voorjaarscompetitie als de najaarscompetitie, evenals het niet opstarten van een
voorjaarscompetitie 2021 heeft veel gevolgen voor de indeling van de nieuwe competitie.
Via deze infoZuidWest willen we onze verenigingen en kaderleden informeren over de uitgangspunten die
hierover opgesteld zijn in een overleg met de leden van de adviesgroep competitie, de competitieleiders en het
afdelingsbestuur.
Uitgangspunten indeling competitie najaar 2021
• De competitie-indeling wordt zoals gebruikelijk gemaakt door de SCL, de JCL en de leden van de
adviesgroep competitie.
• Bij de senioren zal de afdelingscompetitie ingedeeld worden op basis van de teamrating. Dit betekent dat
teams geen recht hebben op een plek op basis van de meest recente competities.
• Bij de jeugd wordt de najaarscompetitie normaliter ingedeeld op basis van de teamrating. Gezien de
onzekerheid over het aantal jeugdteams in het najaar zal bij de indeling ook gekeken worden naar de
reisafstanden. Dit kan tot gevolg hebben dat de sterkte van de klassen niet helemaal evenwichtig is.
Afhankelijk van het aantal aangemelde teams en de verdeling van deze teams over de afdeling kan er ook
gekozen worden voor een afwijkende grootte van de poules.
• We roepen hierbij alle verenigingen op om bijtijds te starten met het opstellen van de teams.
• Omdat er op dit moment nog veel onzekerheid is is het lastig in te schatten hoeveel teams zich aan zullen
melden voor de najaarscompetitie. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal speelklassen en voor de opbouw
van de competitie (het aantal poules per klasse).
Gezien de bijzondere situatie zullen we keuzes moeten maken. We vertrouwen op ieders begrip als op basis van
deze uitgangspunten de indeling van de najaarscompetitie afwijkt van de verwachting. We hopen en verwachten
dat we na het najaar 2021 weer volgens de normale promotie/degradatieregeling kunnen gaan indelen. Laten we
er eerst voor zorgen dat de competitie weer op kan starten zodra dit weer kan.
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Tijdsplanning
• Begin mei zullen we de mededelingen voor de najaarscompetitie verspreiden.
• De teams kunnen ingediend worden tot 1 juli (1 maand later dan in het verleden).
• We verwachten uiterlijk eind augustus de indeling te kunnen publiceren.
• De competitie zal waarschijnlijk starten in de week van 13-19 september.
Overige mededelingen
• Zodra de coronamaatregelen het toelaten kunnen de verenigingen weer opstarten. Als dit redelijk snel is en er
ook al snel mogelijkheden komen om wedstrijden te spelen, dan hopen we dat verenigingen hiertoe initiatief
nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekerwedstrijden, een mini-competitie, vriendschappelijke wedstrijden
of meerkampen, maar misschien ook wel aan een gezamenlijke (jeugd)trainingsdag. Vanuit de afdeling willen
we dit waar mogelijk faciliteren en ondersteunen.
• Najaar 2019 is er door een drietal verenigingen in Midden-Brabant een flexibele Table Stars Duo-Competitie
opgezet. Verspreid over 5 speeldagen (van 2 à 2,5 uur) is hier door startende spelers deelgenomen aan
duowedstrijden. Om starters uit de hele afdeling de kans te geven om wedstrijden te spelen, en zich zo voor
te bereiden op de jeugdcompetitie, is het de intentie om dit dit najaar te organiseren op meerdere plaatsen in
de afdeling. De Table Stars Duo-Competitie zal zich richten op alle jeugdleden. Een starter is iemand die nog
geen rating heeft of een heel lage rating. Meer informatie hierover volgt. Heeft je vereniging belangstelling om
hier actief aan deel te nemen, laat dit dan weten via afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl.
• Aansluitend aan internationale verschuivingen in de leeftijdscategorieën zal ook binnen de NTTB de
leeftijdsindeling veranderen. Zie https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli/.
• We hebben geconstateerd dat het competitiereglement deel III (het competitiereglement dat
afdelingsspecifiek is) op de website verouderd is en dat niet alle tekst hierin actueel is. Er wordt gewerkt aan
het actualiseren van dit reglement. Op de ALV van 2 juni 2021 zal dit worden voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
SCL, JCL
Mede namens adviesgroep competitie, competitieleiders en afdelingsbestuur
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