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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) 
 
De speelweken in het najaar zijn als volgt: 

 
 
Op https://www.nttb.nl/competitie/competitiebulletins/ is het meest recente landelijke competitiebulletin te vinden. 
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Mededelingen SCL 
 
Op 9 mei zijn de Mededelingen voor de najaarscompetitie 2021 verstuurd. 
 
LET OP!!! De indeling van de competitie zal dit jaar anders zijn dan jullie gewend zijn. Wij, competitieleiding en 
adviesgroep competitie, hebben dan ook besloten om de indeling te maken op basis van gewogen teamrating en 
niet op basis van promotie en degradatie. Reden hiervan is dat we voor de tweede opeenvolgende competitie de 
competitie niet uitgespeeld hebben. Daarnaast verwachten wij bij diverse, veel, zo niet alle verenigingen mutaties 
in de teams omdat er spelers gestopt zijn. 
Gevolg van deze wijziging en het teruglopende aantal teams aan de competitie kan zijn dat de structuur van de 
competitiepiramide gewijzigd wordt. 
 
Wetende dat veel leden moeilijk bereikbaar zijn (geweest) en om jullie als vereniging ruimschoots de tijd te geven 
om de teamindeling te maken en zo zoveel mogelijk (potentiële) competitiespelers te benaderen hebben wij 
besloten dat de teams uiterlijk op 1 juli aanstaande ingevoerd in NAS moeten zijn. Doordat ik hierdoor een 
bijzonder korte voorbereidingstijd heb zal op deze datum geen uitstel verleend worden. 
  
Alexander Heil 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 
 
 
 

Mededelingen JCL 
 
Op 9 mei zijn de Mededelingen voor de najaarscompetitie 2021 verstuurd. 
Let vooral op de leeftijdscategorieën bij de jeugd. Deze zijn gewijzigd. Verder hebben we jullie meer tijd gegeven 
en moeten de teams op te geven. Deze moeten voor 1 juli 2021 in NAS ingevoerd zijn.  
  
Met vriendelijke groet, 
Ronald Brekelmans, 
JCL 
 
 
 

Mededelingen Table Stars Duo-Competitie 
 
Na de goede ervaringen met een duo-competitie voor beginners in het najaar van 2019, en 
een door Corona mislukt voorjaar, willen we nu deze competitie voortzetten in de gehele 
afdeling. Voor jonge beginnende spelers komt de Starterscompetitie vaak te vroeg of is het 
moeilijk om een startersteam te vormen. De duo-competitie kan dan uitkomst bieden. Wij 
nodigen andere verenigingen met startende jeugdleden uit zich hierbij aan te sluiten. Bij 
interesse graag vóór 1 september 2021 een reactie sturen naar de 
afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl) of 
tsc@batswingers.nl. 

 
Doel Wij willen graag beginnende jeugdleden een alternatief bieden zodat ze (1) ervaring opdoen in 

het spelen van teamwedstrijden, (2) enthousiast worden voor de starterscompetitie, en zo (3) 
behouden blijven voor de tafeltennissport. 

 
Opzet Duo-wedstrijden (2 x 2) steeds per toerbeurt op een beperkt aantal locaties. 
 
Teams Je kunt teams per wedstrijddag opgeven en je mag wisselende combinaties opgeven. Spelers 

van 2 clubs mogen ook een team vormen. Als je individueel inschrijft zoeken we een maatje 
zodat er gespeeld kan worden (eventueel in een 2 x 3 variant). 

 
Klassen Afhankelijk van het aantal inschrijvingen starten we in 1 of meerdere klassen (mogelijk regio 

afhankelijk). 
 
Deelnemers De deelnemers hebben een rating lager dan 300. Alle deelnemers zijn NTTB lid; dit is de 

verantwoordelijkheid van de deelnemende verenigingen. 
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Kosten Deelname aan de duo-competitie is gratis. 
 
Datums We hebben de eerste 2 speeldagen gepland:  

Zondag 19 september   
Locatie 1: Het Markiezaat, Staakberg 4c, 4613 BL Bergen op Zoom 
Locatie 2: Smash, Vismarktstraat 4a, 4931 AZ Geertruidenberg 
Locatie 3: TTCV, Pr. W. Alexander Sportpark 9, 5461 XL Veghel 
Zondag 14 oktober 
3 locaties: nog niet bekend (aanmelden kan bij tsc@batswingers.nl) 

 
Aanmelden Via de website www.toernooiaanbod.nl tot 2 dagen voor elke speeldag. 
 
Tijd Start is steeds om 10:00 uur, einde om 12:30 uur. Voor de wedstrijd is er een speelse warming 

up en we sluiten altijd af met een leuk eindspel. 
 
Aantal spelers Bij elke locatie is er een maximum aantal deelnemers (4 x aantal tafels). 
 
Competitie Omdat de teams een wisselende samenstelling kunnen hebben, houden we van alle spelers 

een ranking bij (aantal gespeelde en gewonnen wedstrijden en percentage), plus een ranking 
van de verenigingen (aantal gespeelde en gewonnen wedstrijden). 

 
Prijzen Zowel voor beste spelers als voor de beste vereniging zijn er prijzen. 
 
Afsluiting Beginnerstoernooi eind december (datum en locatie worden later bepaald).  
 
Contact John de Vet (TTV De Batswingers, TS CompetitieLeider) 06-11860149 

Thomas Roovers 13382916-(TTV Smash, website) 06  
TSC@batswingers.nl  

 
 
 

Mededelingen algemeen in relatie tot competitie en toernooien 
 
Informatie ledenadministratie in relatie tot aanmelding teams 
De NTTB kent twee contributietarieven: één voor leden die in NAS geregistreerd staan als niet- 
competitiegerechtigd (voorheen aangeduid met ‘basiscontributie’) en een tarief voor leden die geregistreerd staan 
als competitiegerechtigd. Voor jeugd geldt een gereduceerd tarief. De leden stellen via de Bondsraad de 
contributie vast.  
De contributie wordt gefactureerd in 4 termijnen. De contributie voor niet-competitiegerechtigde leden in vier 
gelijke termijnen. De contributie voorcompetitiegerechtigde leden is twee maal een hoger bedrag (en twee maal 
gelijk aan de contributie voor niet-competitiegerechtigde leden). 
De leden waarvoor contributie berekend wordt, staan vermeld op de overzichten die met de factuur worden 
meegezonden. Deze informatie wordt kort voor de factuurdatum gegenereerd uit NAS. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ledenadministrateur van de vereniging dat deze informatie correct is. Voor 
de najaarscompetitie is het volgende van belang:  
  
Muteer na 1 mei leden naar competitiegerechtigd als ze in de najaarscompetitie gaan uitkomen. Voor nieuwe 
leden: voer juiste datum begin lidmaatschap in: 1 mei. 
Muteer voor 5 september leden, die na de voorjaarscompetitie niet meer in competitieverband uitkomen. Muteer 
hiertoe “ja” bij competitiegerechtigd naar “nee”. 
  
LET OP: Leden die lid blijven van de vereniging dienen in NAS geregistreerd te blijven. 
Heeft een lid zich bij jouw vereniging afgemeld? Meld dit lid dan af in NAS. Dit kan per de laatste dag van de 
huidige maand of van de volgende maand. 
  
Leden die na aanvang van de najaarscompetitie zijn toegevoegd aan een team, dient u onmiddellijk aan te 
melden als competitiegerechtigd lid: competitiegerechtigd is “ja”. 
 
Voor de volledige informatie over de ledenadministratie 2021 zie https://www.nttb.nl/over-nttb/nas-leden-en-
verenigingsadministratie/ en met name de tabel in https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/05/Informatie-
over-NTTB-ledenadministratie-2021.pdf 
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Wijziging leeftijdscategorieën jeugd per 1 juli 
  
Eind 2020 heeft Wereld Tafeltennisbond ITTF de leeftijdsindeling van de jeugd veranderd. De NTTB heeft 
besloten hierop aan te sluiten. Zie de volgende artikelen uit maart en april: 

·        https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli/ 
·        https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli-2/ 

  
Dit betekent voor de competitie najaar 2021/voorjaar 2022 dat spelers geboren in 2002 uit mogen komen in de 
jeugdcompetitie.  
 
We doen een oproep aan iedereen om de oude naamgeving (welpen, pupillen, kadetten, junioren) niet meer te 
gebruiken, maar uitsluitend de afgesproken nieuwe naamgeving: S, O23, O19, O17, O15, O13 en O11.  
  
 
 

Overige mededelingen 
 
• Op dit moment kunnen de verenigingen weer opstarten. Als dit goed verloopt 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. Heb je ideeën? Laat dit dan weten aan Bram Marinus: secretaris@nttb-
zuidwest.nl 

• 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. De uitnodiging en 
agenda voor deze ALV zijn media mei naar de verenigingen gestuurd. 

 
 
 

Mededelingen Toernooien 
 
Hier zijn momenteel geen mededelingen. 



Mededelingen voor de najaarscompetitie 2021 
 
 
Beste wedstrijdsecretaris. 
 
Na een jaar van coronaperikelen waarin we bijna geen wedstrijd hebben kunnen spelen, 
gaan wij ervan uit dat we in het najaar onze favoriete sport weer in wedstrijdverband kunnen 
oppakken.  
Wij gaan dus weer alle moeite doen om een competitie in elkaar te zetten en hopen dat een 
heel jaar zonder tafeltennis niet al te veel consequenties heeft gehad op het aantal leden 
voor jullie vereniging en het aantal teams dat jullie op  gaan geven voor de najaarscompetitie 
2021. 
 
Zoals gebruikelijk begint een seizoen met het opgeven van de teams. 
De teamlijsten dienen in NAS aangeleverd te worden. Denkt u er hierbij aan dat er twee 
handelingen nodig zijn. Nadat de teamlijst als concept is ingevoerd moet deze ook nog 
worden ingediend!! 
 
Let er ook op dat de gegevens van de wedstrijdsecretaris en zaal correct ingevoerd 
zijn in NAS. Controleer deze !! 
 
Teams kunnen worden opgegeven in de periode tussen 20 MEI en uiterlijk DONDERDAG 1 
JULI 2021.Hierdoor hebben jullie meer tijd als in voorgaande jaren.  
In verband met de benodigde voorbereidingstijd zal op deze uiterste datum GEEN uitstel 
worden verleend. 
Doordat er in het seizoen 2020/2021 geen competitie is uitgespeeld, zullen zowel de 
senioren- als de jeugdcompetitie geheel op sterkte worden ingedeeld. De gemiddelde ELO-
rating per team is hierbij leidend. 
 
Alle leden die op de teamlijst staan dienen vóór donderdag 1 juli 2020 als 
competitiegerechtigd te zijn opgegeven in NAS. Het is anders niet mogelijk deze spelers in 
de competitiemodule in een team in te delen. 

 
Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams) plaatsvindt na  
1 juli 2020 of nadat de teamlijst is ingediend, dient er altijd eerst per e-mail contact te 
worden opgenomen met de SCL of JCL. Het uitsluitend competitiegerechtigd maken 
van de toe te voegen speler(s) via NAS is NIET voldoende. 
 
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel dat teams “op sterkte” 
ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen. Uw motivatie zal 
worden beoordeeld door de SCL of JCL en bij twijfel wordt de Adviesgroep Competitie om 
advies gevraagd. Wanneer zo’n verzoek ontbreekt behoudt de SCL of JCL het recht de 
teamindeling voor de betreffende teams af te keuren en deze teams opnieuw in te (laten) 
delen.  
 
Het niet juist of niet tijdig invullen van de teamlijsten valt onder de boeteregeling. 
 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen, maar dit is 
niet in alle gevallen mogelijk. 
 
 
TOEVOEGEN SPELERS NA DE TEAMOPGAVE 
 
Het toevoegen van een nieuwe speler, nadat de teamopgave is ingediend, is in uitzonderlijke 
gevallen toegestaan tot de start van de 6e speelronde. U dient hiervoor een schriftelijk 
verzoek in te dienen bij de JCL/SCL met een duidelijke toelichting waarom de toevoeging 
noodzakelijk of gewenst is. Als een toegevoegde speler een versterking is (dit wordt bepaald 
aan de hand van de rating van het originele team per augustus 2021), zal dit verzoek niet 
worden ingewilligd. Er kunnen ook andere redenen zijn om het toevoegen van een speler af 
te wijzen. De JCL/SCL zal motiveren waarom het verzoek is afgewezen. 



INVALVERBODEN 
 
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL/JCL als volgt beoordeeld: 

1. Tussen klassen onderling van spelers wordt in de hoofdklasse tot en met de 3e klasse 
een maximaal ratingsverschil van 140 gehanteerd ten opzichte van de minst sterke 
speler in een hoger geplaatst team. 

2. Tussen klassen onderling van spelers in de 4e tot en met de 7e klasse wordt een 
maximaal ratingsverschil van 100 gehanteerd ten opzichte van de minst sterke speler 
in een hoger geplaatst team. 

3. De bij sub 1 en 2 genoemde bepalingen gelden ook bij spelers die in dezelfde klasse 
uitkomen. 

4. Is het verschil meer dan de in sub 1 en 2 genoemde ratings dan volgt automatisch 
een invalverbod voor de in het lagere team ingedeelde speler. 

5. Voor bepaling van de invalverboden wordt de rating van augustus 2021 gebruikt. 
6. Dit invalverbod kan uitsluitend door de SCL/JCL worden uitgevaardigd voor die teams 

waarvoor betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken. 
7. Mocht 50% of meer van de opgegeven spelers sterker zijn dan de spelers van een 

lager genummerd team, dan kan de SCL/JCL besluiten de teams in nummering om te 
draaien. 

8. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de SCL/JCL besloten 
worden geen invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in een 
lager/hoger genummerd team van de vereniging. 
 
 

OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE 
 
Als referentie voor het opgeven van voormalige jeugdspelers in de seniorencompetitie 
gelden de volgende richtlijnen: 
 
Jeugdklasse spelers die uitkomen in  mogen opgegeven worden in 
Landelijk Kampioensklasse   Hoofdklasse 
Landelijk A      1e klasse en hoger 
Landelijk B      2e klasse en hoger 
Landelijk C + Hoofdklasse afdeling  3e klasse en hoger 
1e klasse Junioren     4e klasse en hoger 
2e klasse Junioren     5e klasse en hoger 
3e klasse Junioren     6e klasse en hoger 
4e klasse Junioren     7e klasse en hoger 
 
Afwijkingen hierop zullen beoordeeld worden door SCL en Adviesgroep Competitie en 
kunnen mogelijk tot een verzoek tot wijziging van het team leiden. 
 
 
INDELING JEUGDCOMPETITIE 
 
In de juniorenklasse mogen alle jeugdleden worden opgesteld 

In de startersklasse mogen de volgende spelers worden opgesteld: 

- O13 
- O11 
Dus iedereen geboren na 31-12-2008 (dispensatie mogelijk voor 1e jaars O15) 

 
 
 
 
 
 
 



Met ingang van 1 juli 2021 zijn de leeftijdsgrenzen en benamingen voor de leeftijdsgroepen 
door de NTTB aagepast: 
 
O19 zijn geboren van   01-01-2003 t/m 31-12-2004 
O17 zijn geboren van   01-01-2005 t/m 31-12-2006 
O15 zijn geboren van   01-01-2007 t/m 31-12-2008   
O13 zijn geboren van   01-01-2019 t/m 31-12-2010 
O11 zijn geboren op of na  01-01-2011 
 
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 2021/2022, dus van 1 juli 
2021 tot en met 30 juni 2022. 
 
Het is mogelijk dat er, door de coronacrisis en het daarbij ontbreken van de mogelijkheid om 
binnen te sporten, in de najaarscompetitie minder teams opgegeven worden. Wij zagen al 
een duidelijke mindering van de teams na het stilleggen van de voorjaarscompetitie 2020 in 
de najaarscompetitie 2020. Nu we nog langer niet hebben kunnen spelen in het natuurlijk 
niet ondenkbaar dat dit grote gevolgen heeft op het aantal jeugdteams voor de 
najaarscompetitie 2021. Uiteraard hopen we dit niet. 
Als blijkt dat er veel minder teams worden opgegeven wordt door de JCL en de Adviesgroep 
competitie gekeken naar alternatieven om de reisafstanden binnen onze grote afdeling 
beperkt te houden. 
 
 
DISPENSATIES 
 

1. Voor pupillen en welpen is dispensatie nodig om in de juniorencompetitie uit te 
komen. 
Voor 1e jaars kadetten is dispensatie nodig om in de startersklasse uit te komen. 

 
2. 1e jaars senioren mogen in de juniorencompetitie uitkomen. Hiervoor is geen 

dispensatie nodig. 
 

3. 2e en 3e jaars junioren (geboren in 2004 en 2005) mogen in de seniorencompetitie 
uitkomen. Hiervoor is geen dispensatie nodig. 

 
4. Aan kadetten, spelers geboren na 31-12-2006, wordt geen dispensatie verleend om 

in de seniorencompetitie uit te komen. 
 

5. In alle andere gevallen is een aanvraag tot dispensatie nodig. Verzoeken moeten 
vergezeld worden door een gedegen motivatie. Bij een ontbrekende motivatie wordt 
het verzoek niet in behandeling genomen. Met betrekking tot dispensatie voor 1e 
jaars junioren (geboren in 2006) om uit te komen in de seniorencompetitie wordt een 
terughoudend beleid gevoerd. 

 
 
CORONA-maatregelen 
Tot op heden is het uiteraard nog niet duidelijk hoe het met de corona-maatregelen in 
september is gesteld. Mochten er vanuit de overheid nog maatregelen worden opgelegd, 
zullen de verenigingen deze maatregelen moeten naleven. 
  
 
Alexander Heil / Ronald Brekelmans 
SCL/JCL NTTB Afdeling Zuidwest 
 
 


