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Inleiding en verzendlijst 
 
InfoZuidWest is het informatiebulletin voor de wedstrijdsport in afdeling ZuidWest. 
 
Vanaf heden, door de vacante plek voor secretaris, zal de InfoZuidWest (tijdelijk) gemaakt en verstuurd worden 
door Marieke Meijer (Afdelingsondersteuner ZuidWest), in samenwerking met Alexander Heil (SCL) en Ronald 
Brekelmans (JCL). 
We zijn op zoek naar iemand die de taak van Marieke over wil nemen, gezien haar andere taken binnen de 
afdeling. Mocht je dit leuk lijken, neem dan contact op met Marieke Meijer, Afdelingsondersteuner ZuidWest via: 
afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl of via: 06-18794307. 
 
De verschijningsfrequentie van deze InfoZuidWest is elke 14 dagen (en indien nodig ook tussentijds).   
 
De InfoZuidWest zal vanaf heden vanaf een nieuw mailadres verstuurd worden, te weten: InfoZuidWest@nttb-
ZuidWest.nl. Zorg dat dit mailadres in je adressenlijst komt te staan. Zo zorg je ervoor dat deze info niet in je 
spamfolder belandt. Ook kopij voor de volgende info kan naar dit mailadres verstuurd worden.  
 
De adressenlijst die de afdeling ZuidWest gebruikt voor de verzending van InfoZuidWest vormt een combinatie 
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) 
 
Let op! Alle correspondentie betreffende de competitie met SCL, JCL en de CL’s verloopt via de 
wedstrijdsecretaris. Berichten van spelers, coaches, bestuursleden e.d. worden niet in behandeling genomen.  
 
Corona 
De NTTB volgt de regels en adviezen van het RIVM en de overheid. Zie https://www.nttb.nl/coronadossier/ 
 
 

Mededelingen SCL 
 
Promotie/degradatiewedstrijden 
De datum van de te spelen promotie/ degradatiewedstrijden zijn bekend. De definitieve speeldatum van de P/D 
wedstrijden is vrijdag 10 december 2021. Mocht je als vereniging de zaal beschikbaar willen stellen, dan kan dit 
tot uiterlijk 20 november aan mij doorgeven worden via onderstaand mailadres.  

      
 
Alexander Heil 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 
scl@nttb-zuidwest.nl 
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Mededelingen JCL 
 
Verzette wedstrijden: 
Klasse: Wedstr.nr: Wedstrijd: Van datum:  Naar Datum: 
J4C 11312 Taverbo 2-Veldhoven 2 30-10-2021  21-10-2021 18.30 uur  
 
 
Boetelijst: 

Nmr Wedstrijd 
Nummer 

Vereniging Boete 
nummer 

Omschrijving boete Bedrag 

503  Irene 18 Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) 
verwerken van de wedstrijdformulieren in 
NAS 

€ 10,00 

 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Brekelmans, 
JCL 
 

Mededelingen Table Stars Duo-Competitie najaar 2021 
 

Table Stars Duo-Competitie – Najaar 2021 
Ronde 3: op 7 November, inschrijving nu geopend! 
Na de goede ervaringen met een duo-competitie voor beginners in het najaar van 
2019, is deze competitie nu ingevoerd in de gehele afdeling. De eerste en tweede 
ronde waren reeds uitermate succesvol; tijdens ronde 1 op 19 september met 12 
deelnemende teams verspreid over twee locaties, tijdens ronde 2 op 10 oktober met 
maar liefst 17 (!!) teams verspreid over drie locaties.  
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 wordt als een voordeel ervaren, de duur van de wedstrijden, en voor sommigen ook 
het feit dat de wedstrijden plaatsvinden op zondag. Bij deze nieuwe competitie moet vooral het plezier centraal 
staan; de uitslagen en resultaten zijn van ondergeschikt belang. Wederom nodigen wij verenigingen met 
startende jeugdleden uit zich aan te sluiten bij dit initiatief.  
Opgeven vindt plaats per speeldag en kan tot uiterlijk de vrijdag voor de speeldag (zie hieronder). 
 
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 3 locaties in een regio (oost, midden, west). 
Een duo-wedstrijd bestaat uit 4 enkel wedstrijden en 1 dubbelwedstrijd, dus in het totaal uit 5 
wedstrijden. Alle wedstrijden worden gespeeld in een zogenaamde “best-of-5” c.q. drie 
gewonnen games. 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 – zie hieronder). 

Deelnemers De deelnemers zijn jeugdspelers (alle leeftijden)  
- en hebben een rating die niet hoger is dan 300 bij inschrijving voor de speelronde.  
- Alle deelnemers zijn NTTB lid (minimaal basislid).  

Beide eisen voor de deelnemers zijn harde eisen. 
 Afhankelijk van het succes en de 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 wordt in het najaar maandelijks gespeeld op een viertal data (telkens in de regio’s west, 

midden en oost). Ronde 1 was op 19 september, ronde 2 op 10 oktober. 
 
Zondag 7 november   
Locatie 1 (west): Tanaka (Etten Leur) – aanvang 10:00 
Locatie 2 (midden): De Batswingers (Gilze) – aanvang 10:00 
Locatie 3 (oost): TTV Valkenswaard (Valkenswaard) – aanvang 10:00 
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Andere speeldag is zondag 12 december. 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 mede 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 ranglijst 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 ranglijst, houden we ook een 
ranglijst 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 de 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:  Competitieleider John de Vet (TTV De Batswingers)  06-11860149, TSC@batswingers.nl  
Website: Thomas Roovers (TTV Smash) 06-13382916, thomas@toernooiaanbod.nl  
Contact Regio Oost Erik van Veenendaal (TTV Valkenswaard) 06-11220449, erik@erikvanveenendaal.nl) 
Afdelingsondersteuning ZuidWest, Marieke Meijer afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl 
 

 
Deelnemers aan de Table Stars competitie 2e ronde regio Oost bij TTV Stiphout 

 

Mededelingen Toernooien 
 
 
Niet alleen de competitie is gestart, ook de voorbereidingen voor diverse toernooien 
lopen. Volop mogelijkheden voor diverse doelgroepen. 
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/ 
 
 
Zondag 24 oktober: Open Boxtelse Kampioenschappen voor senioren (16+) 
https://zuidwest.nttb.nl/activiteit/open-boxtelse-kampioenschappen-2021/?instance_id=2041 
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Zoals ieder jaar organiseert tafeltennisvereniging Taverbo/2M Engineering Boxtel ook dit jaar weer de 
altijd gezellige Open Boxtelse Kampioenschappen voor senioren (16+) en wel op zondag 24 oktober 2021 
Traditiegetrouw wordt ons toernooi in een weekend van de herfstvakantie gespeeld, wanneer de 
regionale en nationale competities stil liggen. Het maximaal aantal deelnemers (48) wordt vrijwel altijd 
bereikt en het spelniveau wordt alsmaar hoger. Steeds meer spelers uit de landelijke competitie en de 
hogere regionale klasse weten de weg naar Boxtel te vinden. 
Inschrijving is mogelijk tot en met 20 oktober 2021 of tot het toernooi vol is. 
 
 
31 oktober: voorrondes nationale jeugdmeerkampen 
https://zuidwest.nttb.nl/kwalificatie-nationale-jeugdmeerkampen-2021-2022/ 
 
 
Op zondag 31 oktober zullen de voorrondes voor de landelijke meerkampen jeugd plaatsvinden. Op 17 oktober 
zullen er geen meerkampen plaatsvinden. De locaties en de indeling van de voorrondes staan hieronder vermeld.  
Alle wedstrijden zullen aanvangen om 11:00.  
 
Speellocaties 
Ttv Taverbo  De Voetboog 18   Boxtel 0411-678889 
Ttv Belcrum Kadijkje 7 Breda 076-5870032 

 
Indeling Jongens: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*De nrs. 1 geplaatst, nrs. 2 en 3 spelen nog een 4-kamp met behoud van de eerste wedstrijd.  
 
 
 
Indeling Meisjes:  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Jongens O19 (allen 
geplaatst) 

Locatie: 
Taverbo 

1. Yanick Paredis Budilia 
2. Lars Strik Taverbo 
3. Robin Honcoop Batswingers 
4. Mika Verschuren Tanaka 
5. Michiel Brouws Belcrum 
6.Robin Brevink Back Hands 
7. Jeroen Keursten Belcrum 
8. Teun Vermeer Belcrum 
9. Syb Faes Batswingers 

Jongens O17(allen 
geplaatst) 

Locatie: 
Belcrum 

1. Theo Jansen TIOS 51 
2. Mike de Nood Middelburg 
3. Quinlan Buijs TIOS 51 
4. Thijmen de Wit TIOS 51 
5. Simon Rutten Veldhoven 
6. Leon de Jonge Middelburg 
7. Pepijn Kunst Markiezaat 
8. Doks Versteegh Belcrum 

Jongens O13 en O11*  
(allen geplaatst) 

Locatie: 
Belcrum  

1. Jack Zoon Belcrum 
2. Kjell van Veldhoven Never Despair 
3. Pujan Morajkar Belcrum 
4. Mats van Driel Never Despair 
5. Cas van Erp Never Despair 
6. Tim van der Meijden Batswingers 

Jongens O15 poule 1*   Locatie: Belcrum 
 1. Tobias van Geffen Tanaka 
2. Kees Schreur Middelburg 
3d. Olivier Danowski Markiezaat 
4. Tim v/d Berg Belcrum 
5. Daniel Kok TIOS 51 

Meisjes O19 en O17 
(allen geplaatst) 

Locatie: 
Taverbo 

1. Merlina Singh  Taverbo 
2. Christel van Buuren Back Hands 
3. Amber de Been Belcrum 
4. Fleur Valent De Meppers 
5. Vita v/d Heijden Middelburg 
6. Chaira Hendriks TIOS 51 
7. Demi Quispel Belcrum 

Meisjes O15  
(allen geplaatst) 

Locatie: 
Belcrum 

1. Amy Schoen  Belcrum 
2. Cindy Struijs Back Hands 
3. Lisa v/d Velden Markiezaat 
4. Lisa Dong Back Hands 
5. Zowi Quispel Belcrum 
6. Amy Haverkamp Belcrum 
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Groet, 
 
Jan Lauwrijssen:  
tsarevalauwerijssen519@kpnmail.nl 
 
 
13 en 14 november: Jeugdranglijstweekend Tilburg 
https://tafeltennis.nl/jeugd/toernooi-tilburg-voor-alle-nttb-leden-tot-23/ 
Doelgroep: Alle NTTB leden die geboren zijn in 1999 of later. 
Dit is 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 

• Beginnerstoernooi (Primeur tijdens dit weekend) 
• Jeugdranglijsttoernooi 
• Onder-23 toernooi lage Elo-rating: dames tot 1200 punten, heren tot 1300 punten (Primeur) 

Zondag 14 november 
• B-Jeugdranglijsttoernooi (Primeur tijdens dit weekend) 
• A-Jeugdranglijsttoernooi 
• Onder-23 toernooi Elo-rating vanaf 1200 punten (dames) en 1300 punten (heren) 

De inschrijving sluit op 18 oktober. 
 
 
Zondag 14 november: Tweede RRT Henk van Rijn para-toernooi 
https://zuidwest.nttb.nl/opstart-rrt-noord-brabant-henk-van-rijn-para-toernooien/ 
 
 
Zondag 21 november: Open Udense Kampioenschappen 2021 
https://www.ttvmaashorst.nl/open-udense-kampioenschappen-2021/ 
Doelgroep: voor iedereen, van ‘Starter tot Pro’! 
De Open Udense is al sinds jaar en dag een begrip in de Nederlandse tafeltennissport.  
Zoals elk jaar bestaat het toernooi uit verschillende onderdelen:  
Hoofdtoernooi 
Lijkt tafeltennis je leuk, maar heb je nog geen wedstrijdervaring? Schrijf je dan in voor de recreatie/ 7e klasse! Dé 
klasse om kennis te maken met de tafeltennissport. Batjes zijn aanwezig. Verder vind je op de Open Udense 
competitiespelers van alle niveaus, van 7e klasse tot landelijk. 
Het Prominententoernooi 
Ludieke strijd waarin bekende (en wellicht minder bekende) Ujenaren strijden om de ‘Henk Hellegers Trofee’. 
Het oud-Internationalstoernooi: 
Het is inmiddels een traditie. Véle ‘oud-Internationals’ ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens onze Open Udense 
tafeltenniskampioenschappen waar de onderlinge rivaliteit nog altijd groot is. 
Schrijf je in vóór 1 november. 
 
 
Zondag 19 december: 52e Batswingers Teamtoernooi 
https://batswingers.nl/agenda/52e-batswingerstoernooi/ 
TTV De Batswingers organiseert haar 52e Batswingerstoernooi op zondag 19 december voor teams van jeugd en 
senioren. Zowel NTTB spelers als spelers uit regionale bonden zijn welkom. 
Inschrijven kan tot 15 november 2021. 
 
 
 

Plaatsen voor de landelijke ronde 
Jongens O19  1 plaats                Meisjes O19 6 plaatsen 
Jongens O17 7 plaatsen   Meisjes O17 5 plaatsen 
Jongens O15 3 plaatsen   Meisjes O15 5 plaatsen 
Jongens O13 3 plaatsen   Meisjes O13 2 plaatsen 
Jongens O11 4 plaatsen   Meisjes O11 1 plaats 

O13 en O11 Taverbo 
1. Fleur van Riel TIOS 51 
2. Lotte Schets Taverbo 
3. Natalia Kerr TIOS 51 
4. Charlotte Kang Veldhoven 
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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 € 7,50 en voor niet-leden € 30. 
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. 
Zie https://www.vvtt.nl/bijscholing-van-spelsysteem-via-tactiek-naar-oefenstof/ 
 
 
Aanleveren kopij 
 
Het aanleveren van kopij voor de komende InfoZuidWest kan via: infozuidwest@nttb-zuidwest.nl 
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