Table Stars Duo-Competitie – Najaar 2021
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. Ook de
flexibiliteit van de Table Stars Duo-Competitie kan als een voordeel worden ervaren en wellicht
ook het feit dat de wedstrijden (vooralsnog) plaatsvinden op zondag. Bij deze nieuwe
competitie moet vooral het plezier centraal staan, de uitslagen en resultaten zijn van
ondergeschikt belang. Wij nodigen verenigingen met startende jeugdleden uit zich aan te
sluiten bij dit initiatief.
Bij interesse graag vóór 1 september 2021 een reactie sturen naar de afdelingsondersteuner
(afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl) of tsc@batswingers.nl. Dit is bedoeld voor de
organisatie om enig inzicht te krijgen in het aantal verenigingen (per regio) dat wil gaan
deelnemen en op basis van deze informatie de opzet indien noodzakelijk nog ietwat aan te
passen. Let op, het opgeven voor elke afzonderlijke speeldag kan gewoon tot uiterlijk vrijdag
voor de speeldag (zie hieronder)– dit staat dus los van deze vraag.
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 1 locatie in een regio. Een
duo wedstrijd bestaat uit 4 enkel wedstrijden en 1 dubbelwedstrijd, dus in
het totaal uit 5 wedstrijden. Meerdere teams spelen tezamen op één
locatie.

Teams

Je kunt teams per wedstrijddag opgeven via de website en je mag
wisselende combinaties opgeven voor de verschillende wedstrijddagen.
Spelers van 2 clubs mogen ook samen een team vormen.

Regio

Om de reistijd te beperken zullen de wedstrijden telkens regionaal
plaatsvinden (met uitzondering van de afsluitende centrale dag op 12
december).

Deelnemers

De deelnemers zijn jeugdspelers (alle leeftijden) en hebben een rating die
niet hoger is dan 300. Alle deelnemers zijn NTTB lid (minimaal basislid); dit
is de verantwoordelijkheid van de deelnemende verenigingen. (Beide eisen
voor de deelnemers zijn harde eisen.)
Afhankelijk van het succes en behoefte bestaat de mogelijkheid dat vanaf
januari een extra klasse aan deze flexibele Duo-competitie wordt
toegevoegd voor spelers met een rating hoger dan 300.

Kosten

Deelname aan de duo-competitie is gratis.

Datums

Er zal gespeeld worden op een viertal data (telkens in de regio’s west,
midden en oost):
Zondag 19 september
Locatie 1 (west): Het Markiezaat (Bergen op Zoom)
Locatie 2 (midden): Smash (Geertruidenberg)

Locatie 3 (oost): TTCV (Veghel)
Zondag 10 oktober, Zondag 7 november en zondag 12 december
(voor de meeste dagen zijn reeds locaties aangemeld, maar locaties kunnen
zich nog aanmelden kan bij tsc@batswingers.nl),
Het verzorgen van de locatie betekent in principe dat naast het spelen van
de wedstrijden ook de warming-up en het eindspel door de gastvereniging
verzorgd zal worden. Hiervoor is een draaiboek beschikbaar.
Op 12 december zullen we centraal afsluiten bij TTV Irene (Tilburg), waarbij
ook MJ -Tafeltennis deze dag zal ondersteunen.
Aanmelden

Via de website www.toernooiaanbod.nl telkens tot 2 dagen voor elke
speeldag (dus t/m vrijdag voorafgaand aan de zondag waarop wordt
gespeeld). Spelers worden niet ingedeeld voor een bepaalde locatie. Ze
kunnen zich aanmelden voor een specifieke c.q. de gewenste locatie c.q.
regio.
Bij de Table Stars Duo-Competitie geef je je per speeldag op, en niet voor
alle speelweken (dus niet voor een volledige competitie). De ervaring leert
dat de deelnemers wel de meeste speelweken meedoen (en sommige
allen), maar we willen het bewust laagdrempelig houden. Een speler of
vereniging kan daardoor ook bijvoorbeeld pas in oktober instromen.

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. Hierbij wordt het aantal gespeelde en
gewonnen wedstrijden en percentage geregistreerd. Dit doen we
afzonderlijk voor jongens en voor meisjes (om ook het meisjestafeltennis
extra te stimuleren). Los van de individuele ranking, houden we ook
een ranking van de verenigingen bij: het aantal gespeelde en gewonnen
wedstrijden .

Publicatie

Uitslagen zullen worden gepubliceerd op de website van de afdeling
ZuidWest. Tevens zullen de wedstrijden worden verwerkt in ELO.

Prijzen

Zowel voor beste spelers als voor de beste vereniging zijn er prijzen.

Afsluiting

Finaledag (van 10:00 tot 13:00 ) met prijsuitreiking is op zondag 12
december bij TTV Irene (Tilburg). Dit is met medewerking van MJ
Tafeltennis!

Contact

John de Vet (TTV De Batswingers, Table Stars Competitieleider) 0611860149 TSC@batswingers.nl
Thomas Roovers (TTV Smash, website) 06-13382916
thomas@toernooiaanbod.nl
Erik van Veenendaal (TTV Valkenswaard, Regio Oost
erik@erikvanveenendaal.nl)
Marieke Meijer (afdelingsondersteuning ZuidWest,
afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl)

