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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). 
Afdeling ZuidWest is op zoek naar iemand die de taak, het maken en sturen van de InfoZuidWest, van 
Marieke over wil nemen, gezien haar andere, structurele 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 coronamaatregelen zijn per ingang van 6 november aangescherpt. De NTTB volgt de regels en adviezen van 
het RIVM en de overheid. Zie https://www.nttb.nl/coronadossier/ voor alle recente informatie. 

 
 

Mededelingen SCL 
 
 
Aanpassing Coronamaatregelen per 6 november: 
Helaas lopen de besmettingscijfers weer ernstig op. Het demissionaire kabinet heeft moeten besluiten om 
opnieuw maatregelen te treffen om deze cijfers naar beneden te krijgen. Voor onze sport heeft dat geleid tot het 
invoeren van toegangscontrole. Er mogen alleen spelers en publiek worden toegelaten tot de accommodatie die 
beschikken over een geldige coronapas. Daarnaast geldt ook weer de 1,5-meter maatregel, dus graag zoveel 
mogelijk afstand van elkaar houden. 
Eerder is er vanuit het Hoofdbestuur een adviesbrief verstuurd waarin stond om, in navolging van de landelijke 
competitie, geen boetes in de afdelingen uit te geven tijdens het weekend van 6 en 7 november aan teams die 
niet of niet volledig komen opdagen. Dit omdat teams te weinig voorbereidingen hebben kunnen treffen gezien de 
aankondiging van deze maatregelen. Het advies van het Hoofdbestuur is binnen de afdeling ZuidWest 
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overgenomen. Verenigingen die in het weekend van 6 en 7 november genoodzaakt waren om, als gevolg van 
bovenstaande nieuwe maatregelen, team(s) terug te trekken uit de competitie zullen hiervoor niet worden beboet. 
 

Definitieve speeldatum P/D-wedstrijden: 
In het voorwoord is per abuis de verkeerde speeldatum opgenomen. De P/D-wedstrijden worden dit jaar gespeeld 
op vrijdag 10 december 2021. Wanneer u uw zaal ter beschikking wilt stellen voor het spelen van deze P/D-
wedstrijden dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan scl@nttb-zuidwest.nl o.v.v. P/D-
wedstrijden. Geef duidelijk aan van welke vereniging u bent en op hoeveel tafels er gespeeld kan worden. 
Toewijzing van de speelzaal zal geschieden op basis van toewijzingen in het verleden en hoeveel wedstrijden er 
in een bepaalde regio gespeeld worden. 
 
Terugtrekken Effect ’71 1 (3e Klasse A) uit de competitie: 
Om diverse redenen heeft het bestuur van Effect ’71 moeten besluiten het eerste team terug te trekken uit de 
competitie. Door het terugtrekken komen alle eerder gespeelde wedstrijden te vervallen. Ook is door het 
terugtrekken het speelschema in de 3e Klasse A gewijzigd. Zie hiervoor NAS. 
 
Terugtrekken Kerkwerve 1 (4e Klasse A) uit de competitie: 
Helaas heeft het bestuur van TTV Kerkwerve, om diverse redenen, moeten besluiten om het eerste team terug te 
trekken uit de 4e Klasse A. Als gevolg hiervan komen alle gespeelde wedstrijden tegen Kerkwerve 1 te vervallen. 
Het speelschema is inmiddels aangepast en is terug te vinden in NAS. 
 
Terugtrekken de Kruiskamp ’81 1 (1e Klasse D) uit de competitie: 
Als gevolg van de nieuwe coronaregels heeft het bestuur van TTV de Kruiskamp moeten besluiten om het eerste 
team terug te trekken uit de competitie. Als gevolg hiervan komen alle eerder gespeelde wedstrijden tegen de 
Kruiskamp ’81 1 te vervallen. Het speelschema is inmiddels aangepast en terug te vinden in NAS. Door het 
terugtrekken van dit team bestaat de poule nog maar uit 4 teams en zal er geen degradatie plaatsvinden aan het 
eind van de competitie. 

 
Verzette wedstrijden: 

 
Klasse: Wedstrnr: Wedstrijd: Van datum: Naar Datum: 
 
 

Boetelijst: 
      

Nr Wedstrijdnr Vereniging Reden/Omschrijving Bedrag 

016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 

  
10407 
10507 
10807 
11806 
12508 
13203 
13806 
13909 
13909 
14606 
14606 
15207 
15309 

Effect ‘71 
TTCV van Herwaarden  
Unicum  
The Back Hands 
TIOS ’51 
Tanaka 
Effect ‘71 
Een en Twintig 
TTCV van Herwaarden 
Stiphout 
Taveres 
JCV 
Unicum 
ATTV ‘71 
Kerkwerve 
Yerseke 
TTC Middelburg 
TTCV van Herwaarden 

Terugtrekken team 1 uit de 3e Klasse A 
Geen ontvangende vereniging ingevuld 
Speler C geen bondsnummer ingevuld 
Verkeerde klasse ingevuld 
Geen reden spelen onvolledig team 
Geen reden spelen onvolledig team 
Geen bezoekende vereniging ingevuld 
Persoonlijke resultaten spelers A,B en C foutief ingevuld 
Persoonlijke resultaten speler A foutief ingevuld 
Persoonlijke resultaten speler Y foutief ingevuld 
Persoonlijke resultaten speler C foutief ingevuld 
Persoonlijke resultaten speler Y foutief ingevuld 
Wedstrijdnummer foutief ingevuld 
Geen bezoekende en ontvangende vereniging ingevuld 
Terugtrekken team 1 uit de 4e Klasse A 
Uitslagen niet tijdig gemeld in NAS (10321 – 12327) 
Uitslagen niet tijdig gemeld in NAS (10721 – 11320) 
Uitslagen niet tijdig gemeld in NAS (12919 – 13925) 
 

€ 22,50 
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00  
€ 11,50 
€ 11,50  
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00 
€   5,00 
€ 22,50 
€ 10,00 
€ 10,00 
€ 10,00 
 
 
 
 

Als gevolg van de herinvoering van de coronamaatregelen zullen teams die zich na 2 november 
terugtrekken uit de competitie als gevolg van deze nieuwe maatregelen niet worden beboet. De teams van 
Effect ’71 en Kerkwerve hebben zich voor deze datum teruggetrokken uit de competitie. 
 

 
Alexander Heil 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 
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Mededelingen JCL 
 
 
Verzette wedstrijden: 
Klasse: Wedstr.nr.: Wedstrijd: Van Datum: Naar datum: 
J4A 11116 Het Markiezaat 3 – TTC Middelburg 4      30-10-2021        04-12-2021  

 
Boetelijst: 

Nmr Wedstrijd 
nummer 

Vereniging Boete 
nummer 

Omschrijving boete Bedrag 

504 10112 Smash ‘76 18 Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) 
verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS 

€ 10,00 

  
Wijziging emailadres: 
Het e-mailadres van Loulou van Beysterveldt, wedstrijdsecretaris jeugd van TTV Belcrum, is gewijzigd. Het 
nieuwe e-mailadres is jeugd@ttv-belcrum.nl  

 
Beslissingswedstrijd kampioenen hoofdklasse: 
De beslissingswedstrijd tussen de kampioenen van de Hoofdklasse A en B wordt op 11 december gespeeld in de 
zaal van The Back Hands in St. Willebrord. De aanvang is 14:00 uur. 
Dit alles onder voorbehoud van de geldende regels en wat er beslist wordt in de persconferentie van vrijdag 12 
november 2021. 
Bij de wedstrijd mogen momenteel alleen de spelers en een man begeleiding/coach aanwezig zijn. Voorafgaand 
aan de wedstrijd worden de spelers van 18 jaar en ouder en de begeleider gecontroleerd op de QR-code of een 
negatieve sneltest. 

 
 

Mededelingen Table Stars Duo-Competitie najaar 2021 
 
Ronde 4: op 12 December, 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 drie rondes 
waren reeds uitermate succesvol; tijdens ronde 3 op 11 november met maar liefst 22 

(!!) 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. Wij nodigen verenigingen met startende jeugdleden uit zich aan te 
sluiten bij dit initiatief.  
Opgeven vindt plaats per speeldag en kan tot uiterlijk 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). 

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. 
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 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 en ronde 3 op 11 
november. 
 
Zondag 12 december bij TTV Irene te Tilburg (centrale afsluiting)   
Programma: 
10:00 – 10:15 gezamenlijke warming-up 
10:15 – 12:00 DUO wedstrijden 
12:00 – 13:00 MJ tafeltennis (clinic/spel) 
13:00 – 13:15 Afsluiting en prijsuitreiking 

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 
(en sommigen alle) speelweken meedoen, 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!  

 

 
Mededelingen Toernooien 
 
 

Niet alleen de competitie is gestart, ook de voorbereidingen voor diverse toernooien 
lopen. Volop mogelijkheden voor diverse doelgroepen. 
 
 
13 en 14 november: Jeugdranglijstweekend Tilburg 
Jeugdranglijstweekend Tilburg voor alle NTTB-leden tot 23 - Tafeltennis.nl 
Zie de link voor alle informatie 
 
Zondag 14 november: Tweede RRT Henk van Rijn para-toernooi 
https://zuidwest.nttb.nl/opstart-rrt-noord-brabant-henk-van-rijn-para-toernooien/ 
Zie de link voor alle informatie 
 
Zondag 21 november: Open Udense Kampioenschappen 2021 
https://www.ttvmaashorst.nl/open-udense-kampioenschappen-2021/ 
Zie de link voor alle informatie 
 
Zondag 28 november: ODT Kanjers! Uitzendbureau Beginnerstoernooi 
Op zondag 28 november wordt van 10:30 tot ongeveer 15:30 uur het jaarlijkse ODT Kanjers! Uitzendbureau 
Beginnerstoernooi georganiseerd. Kinderen van de verenigingen uit de afdeling Zuidwest die nog geen competitie 
spelen of die al wel wedstrijdervaring hebben en een ELO rating hebben die lager is dan 300 mogen meedoen. 
Zie de link voor alle informatie en mogelijkheid tot inschrijving: ODT Beginnerstoernooi op 28 november - 
Tafeltennisvereniging ODT (ttv-odt.nl) 
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Zondag 19 december: 52e Batswingers Teamtoernooi 
https://batswingers.nl/agenda/52e-batswingerstoernooi/ 
Zie de link voor alle informatie 

 
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 
 

Trainersworkshop ‘Table Stars Challenge’  

Op dinsdagavond 30 november (19.30 – 22.00) organiseert de landelijke Tafeltennisbond bij TTV Return Oss de 
trainersworkshop ‘Table Stars Challenge’. De workshop is zeer geschikt voor jeugdtrainers van de 
beginnersgroepen; er zijn geen inschrijfkosten dus deelnemen is gratis. De workshop wordt gegeven door Sven 
Groot (NTTB). 

Over Table Stars Challenge 
Jeugdtrainers kunnen het lesprogramma Table Stars Challenge inzetten om beginnende tafeltennissers de 
basisvaardigheden van de tafeltennissport bij te brengen. Met Table Stars Challenge leren de kinderen de 
basistechniek tafeltennis, de bijbehorende spel- en gedragsregels en ze leren hoe je een wedstrijd kunt tellen én 
spelen. Wil je net als Return Oss een Table S0tars trainersworkshop bij jou in de omgeving? Neem dan contact 
op via groot@tafeltennis.nl. 

Over de workshop 
In de workshop leer je alles over Table Stars Challenge en het lesgeven aan jonge jeugdspelers. De workshop 
neemt ongeveer 2,5 uur in beslag; het grootste deel van de workshop vindt plaats in de zaal. De workshop is 
geschikt voor trainers met én zonder trainersdiploma. Voor gediplomeerde trainers telt de deelname aan de 
workshop mee voor licentiebehoud. 

Aanmelden 
Wil je meedoen aan deze workshop? Meld je dan uiterlijk woensdag 24 november aan door je naam, vereniging 
en bondsnummer op de mail te zetten naar groot@tafeltennis.nl. Meer informatie vind je onderstaande link: 
Trainersworkshop Table Stars Challenge 30-11 in Oss - NTTB. 
 

Nieuw telefoonnummer TTV Return Oss 
TTV Return Oss is vanaf heden bereikbaar op een ander telefoonnummer in de zaal, te weten: 0412-858885.0 

 

Gezocht! Redacteur voor de InfoZuidWest! 
Afdeling ZuidWest is op zoek naar iemand die het maken en sturen van de InfoZuidWest van Marieke over wil 
nemen, gezien haar andere, structurele 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. 

 

 

 

Aanleveren kopij 
 
Het aanleveren van kopij voor de komende InfoZuidWest kan via: infozuidwest@nttb-zuidwest.nl. 

 


