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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 augustus 
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) 
 
In de bijlagen vind je de volgende informatie: 

- Voorwoord competitie 
- Indeling senioren 
- Indeling jeugd 

 
Corona 
De NTTB volgt de regels en adviezen van het RIVM en de overheid. Zie https://www.nttb.nl/coronadossier/ 
 
Bij TTV Attaque kan sinds kort alleen gepind worden. 
 
Op https://www.nttb.nl/competitie/competitiebulletins/ is het meest recente landelijke competitiebulletin te vinden. 
 
Vragen/problemen met betrekking tot NAS 
In het voorwoord van het competitieboek hebben wij aangegeven dat wanneer u vragen dan wel problemen heeft 
met NAS deze neer te leggen bij Mariska de Boer, dit is helaas foutief gepubliceerd. Mariska heeft dit onderdeel 
al twee jaar niet meer in haar portefeuille. Mocht u problemen hebben of vragen hebben met NAS dan wil ik u 
vragen contact op te nemen met Ineke de Graaf. Zij is bereikbaar via nas@tafeltennis.nl 
 
 
 

Mededelingen SCL 
 
Dubbelspel 
Het Afdelingsbestuur heeft op advies van de Adviesgroep Competitie besloten dat er dit najaar weer gedubbeld 
zal worden. 
 
Bereikbaarheid SCL 
Ik ben blij jullie te kunnen mededelen dat ik weer bereikbaar via het e-mailadres van de afdeling. Graag vanaf 
heden mails het volgende e-mailadres gebruiken: scl@nttb-zuidwest.nl. 
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Terugtrekken Budilia 2 
Vanwege diverse blessures heeft het bestuur moeten besluiten het tweede team van Budilia, uitkomend in de 3e 
Klasse L, terug te trekken uit de competitie. Hierdoor is het speelschema in de 3e Klasse L gewijzigd. Ik wil u 
vragen dit duidelijk met de betrokken spelers van uw vereniging te communiceren. 
 
 
Overzicht competitieleider per poule 
 

Kees van Oers Cor Bom Johan v.d. 
Nieuwenhuizen 

Herman Simons 

1e Klasse A 3e Klasse C Hoofdklasse A 1e Klasse C 
1e Klasse B 3e Klasse D Hoofdklasse B 1e Klasse D 
2e Klasse A 3e Klasse E 2e Klasse C 2e Klasse E 
2e Klasse B 3e Klasse F 2e Klasse D 2e Klasse F 
3e Klasse A 4e Klasse D 3e Klasse G 3e Klasse H 
3e Klasse B 4e Klasse E 4e Klasse F 3e Klasse L 
4e Klasse A 5e Klasse C 4e Klasse G 4e Klasse H 
4e Klasse B 5e Klasse D 5e Klasse E 4e Klasse K 
4e Klasse C 6e Klasse C 5e Klasse F 4e Klasse L 
5e Klasse A 6e Klasse D 6e Klasse E 5e Klasse G 
5e Klasse B 7e Klasse A 6e Klasse F 5e Klasse H 
6e Klasse A 7e Klasse B 6e Klasse G 6e Klasse K 
6e Klasse B 7e Klasse C 6e Klasse H 6e Klasse L 

 7e Klasse D   
 
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. 
 
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 
Er zijn nog geen verzette wedstijden. 
 
  
Alexander Heil 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 
 
 
 

Mededelingen JCL 
 
Beste wedstrijdsecretaris. 
 
De perikelen rond het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel minder jeugdteams zijn opgegeven voor de 
najaarscompetitie. In de laatste (afgebroken) competitie voor de 2e lockdown werden er nog 78 jeugdteams 
opgegeven. Voor de najaarscompetitie 2021 zijn dat er nog maar 58. 
Dit heeft mij aan het denken gezet om toch een zo leuk mogelijke competitie te maken. Er lagen twee opties: 
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1. Een reguliere competitie met poules van 6 teams. Het grote nadeel hiervan is dat er grote reisafstanden 
zijn tussen de verenigingen en dat er verschillende poules zouden ontstaan waarbij twee teams van 
dezelfde vereniging geplaatst moeten worden. 

2. Een competitie met poules van vier teams die dan ieder drie keer tegen elkaar spelen, om zo toch aan 
een leuk aantal wedstrijden te komen.  

In overleg met de Adviesgroep Competitie is voor optie 2 gekozen. Met deze opzet zijn de reisafstanden beperkt 
en zijn er geen poules waarbij twee teams van dezelfde vereniging voorkomen.  
Alleen in de Junioren 4e klasse A en B zijn vijf teams ingedeeld en deze poules spelen een reguliere competitie.  
Alle jeugdteams spelen in deze opzet negen wedstrijden. 
Deze opzet betekent ook dat er twee poules in de hoofdklasse geformeerd zijn en dat de afdeling ZuidWest maar 
één promotieplaats heeft naar de Landelijk C klasse. 
Om te bepalen welk team recht heeft op deze promotieplaats, wordt er op zaterdag 11 december een 
beslissingswedstrijd gespeeld om het algeheel kampioenschap van de afdeling ZuidWest. 
Deze wedstrijd zal op een neutrale locatie gespeeld worden. De speelzaal zal, afhankelijk van de twee teams die 
de finale gaan spelen, later worden bepaald. Hierbij zal zoveel mogelijk gekeken worden naar een locatie tussen 
de plaatsen van deze twee teams. 
 
Verzetten van wedstrijden 
Het verzetten van wedstrijden moet voor de oorspronkelijke speeldatum door beide verenigingen aangevraagd 
worden bij de competitieleider van de jeugdpoules: Matthijs Assman. Pas als Matthijs de goedkeuring heeft 
gegeven is de wedstrijd verplaatst. Matthijs zal zorgen dat de nieuwe datum in NAS komt te staan. 
Ik wens iedereen een leuke en sportieve competitie toe. 
Laten we met z’n allen hopen dat deze competitie helemaal uitgespeeld kan worden. 
 
Spelen op 2 tafels 
TTV de Meppers speelt de thuiswedstrijden van het jeugdteam op 2 tafels.’ 
 
Mobiel nummer Matthijs Assman 
In de informatie voor de competitie staat het (vaste) telefoonnummer van Matthijs Assman (competitieleider 
jeugd) vermeld. Aangezien Matthijs dit nummer bijna niet meer gebruikt, kun je hem beter bereiken op zijn 
mobiele nummer: 06 30383262.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Brekelmans, 
JCL 
 
 
 

Mededelingen Table Stars Duo-Competitie 
 

De eerste ronde van de Table Stars Duo-Competitie gaat van start.  
Zondag 19 september 2021   
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 
De deelnemers zijn jeugdspelers (alle leeftijden) en hebben een rating die niet hoger 
is dan 300. Alle deelnemers zijn NTTB-lid (competitiegerechtigd is niet nodig).  
Voor meer informatie, zie de bijlage.  
 
 

 
 

Mededelingen Toernooien 
 
Tafeltennisweekend in Tilburg voor alle NTTB-leden tot 23 jaar: Jeugdranglijsttoernooi, A- en B-
Jeugdranglijsttoernooi, Onder 23 toernooi (alle ratings) en Beginnerstoernooi 
 
Op zaterdag 13 november en zondag 14 november houdt de NTTB afdeling ZuidWest een groot 
tafeltennistoernooi voor alle jeugdleden en jongeren in Nederland! 
Dit wordt het eerste toernooi waarbij alle NTTB-leden tot 23 jaar (geboren in 1999 of later), van beginners tot 
degenen die tot de top behoren, uitgenodigd worden om een leuk toernooi te spelen in Sporthal T-Kwadraat in 
Tilburg. 
Zaterdag 13 november is het Onder 23 (lage rating) + Jeugd Ranglijst toernooi + Beginners Toernooi. 
Zaterdag 14 november is het Onder 23 toernooi (hoge rating), het A- en B-Jeugd Ranglijst toernooi. 
De inschrijving gaat binnenkort open. 
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Opstart RRT-Noord-Brabant Henk van Rijn para-toernooien 
Op zondag 26 september is bij TTV Never Despair het eerste para-toernooi van het nieuwe seizoen. 
https://zuidwest.nttb.nl/opstart-rrt-noord-brabant-henk-van-rijn-para-toernooien/ 
 
 
Open Udense Kampioenschappen 2021 
https://zuidwest.nttb.nl/activiteit/open-udense-kampioenschappen-2021/?instance_id=1857 
 
 
Wil je ook een vermelding van je toernooi op https://zuidwest.nttb.nl en in deze infoZuidWest? Zie 
https://zuidwest.nttb.nl/toernooien/toernooien-aanvragen/ 
 
 
 

Overige mededelingen 
 
VVTT Bijscholing: Van Spelsysteem via Tactiek naar Oefenstof 
Docent: Theo Rieken. Theo heeft als trainer op alle speelniveaus een ruime ervaring opgedaan. 
Datum: zaterdag 23 oktober, 12.30-15.00 (ontvangst vanaf 12.00 uur) 
Locatie: SV Red Star ’58, Vendelierhof 1a, 5051 JW Goirle 
Kosten: De deelnemersbijdrage voor VVTT leden € 10 en voor niet-leden € 15. 
Samenvatting: 
Deze bijscholing is gericht op TT2 en TT3 trainers, maar ook TT4 en TT5 trainers zijn van harte welkom. In de 
TT2 en TT3 opleidingen leer je trainingen uitwerken vanuit een bepaald thema of toewerkend naar bepaalde 
kernoefeningen. 
In deze bijscholing wordt aandacht besteed aan het op een gestructureerde en doelgerichte manier schrijven van 
oefenstof voor een serie trainingen. Gestart wordt vanuit een spelsysteem, bijvoorbeeld tweezijdig aanvallend 
spel waar de Fh dominant is. Dan wordt de vraag beantwoord wat tactische vaardigheden zijn en wat de relatie is 
met spelsystemen. Daarna wordt kort ingegaan op het belang van doelen en hoe het stellen van doelen de 
oefenstof bepalen. Alle theorie wordt zoveel mogelijk in de praktijk (in de zaal) gedemonstreerd en ondervonden. 
Hierna gaan we trainingen schrijven en de oefeningen hiervoor bepalen (theorie ruimte). De docent geef hierbij 
een uitleg en de deelnemers ontvangen een eenvoudige uitwerking en een uitgebreid voorbeeld. We sluiten af 
met enkele voorbeelden in de praktijk. 
Let op: Verschijnen in sportkleding is dus noodzakelijk. 
 


