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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@nttbZuidWest.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
Definitieve speeldatum P/D-wedstrijden:
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.
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Voorlopig speelschema P/D-wedstrijden:
3e/4e Klasse

4e/5e Klasse

Nummer 5 3A – Nummer 2 4A
Nummer 5 3B – Nummer 2 4B
Nummer 5 3C – Nummer 2 4C
Nummer 5 3D – Nummer 2 4D
Nummer 5 3E – Nummer 2 4E
Nummer 5 3F – Nummer 2 4F
Nummer 5 3G is vrijgeloot
Nummer 5 3H – Nummer 2 4G
Nummer 5 3K – Nummer 2 4H
Nummer 5 3L – Nummer 2 4K

Nummer 7 4A – Nummer 2 5A
Nummer 5 4B – Nummer 2 5B
Nummer 5 4C – Nummer 2 5C
Nummer 5 4D – Nummer 2 5D
Nummer 5 4E – Nummer 2 5E
Nummer 5 4F is vrijgeloot
Nummer 5 4G – Nummer 2 5F
Nummer 5 4H – Nummer 2 5G
Nummer 5 4K – Nummer 2 5H

5e/6e Klasse
Nummer 5 5A is vrijgeloot *
Nummer 5 5B – Nummer 2 6C
Nummer 5 5C – Nummer 2 6D
Nummer 5 5D – Nummer 2 6E
Nummer 7 5E – Nummer 2 6F
Nummer 5 5F – Nummer 2 6H
Nummer 5 5G – Nummer 2 6K
Nummer 7 5H – nummer 2 6L

6e/7e Klasse
Nummer 7 6C – Nummer 2 7A
Nummer 5 6E – Nummer 2 7B
Nummer 5 6G – Nummer 2 7C
Nummer 5 6L – Nummer 2 7D

Aan bovenstaand schema kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer de indeling zo is dat twee teams van
dezelfde vereniging tegen elkaar moeten spelen, zal het schema worden aangepast zodat beide teams een
andere tegenstander zullen treffen.
Terugtrekken de TTV Veldhoven 1 (1e Klasse D) uit de competitie:
Als gevolg van de nieuwe coronaregels heeft het bestuur van TTV Veldhoven moeten besluiten om het eerste
team terug te trekken uit de competitie. Als gevolg hiervan komen alle eerder gespeelde wedstrijden tegen de
TTV Veldhoven 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 3 teams en zal er geen degradatie plaatsvinden aan het
eind van de competitie.
Terugtrekken The Back Hands 7 (5e Klasse C-promotiepoule) uit de competitie:
Als gevolg van de nieuwe coronaregels heeft het bestuur van The Back Hands moeten besluiten om het eerste
team terug te trekken uit de competitie. Het speelschema van de promotiepoule is inmiddels aangepast en terug
te vinden in NAS.
Verzette wedstrijden:
Klasse:

Wedstrnr:

Wedstrijd:

Van datum:

Naar Datum:

Boetelijst:
Nr
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Wedstrijdnr
10521
11720
11720
11920
12220
12818
12819
13221
13416
13924
14221
14228
14326
14616
14721
14821

Vereniging
Bergeijk
Die Meede
LUTO
TTV Waalwijk
Stiphout
ATTC ‘77
Attaque
Effect ‘71
Belcrum
Unicum
ODT/Kanjers Uitzendb
Back Hands
Belcrum
Return Oss
Budilia
Flash

Reden/Omschrijving
Geen reden spelen met onvolledig team
Geen verenigingsgegevens ingevuld
Geen reden spelen met onvolledig team
Geen verenigingsgegevens ingevuld
Niet opgekomen
Geen reden spelen met onvolledig team
Geen verenigingsgegevens ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Geen wedstrijdnummer ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Persoonlijke prestaties ABC foutief ingevuld
Pouleletter foutief ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Geen reden spelen met onvolledig team

Bedrag
€11,50
€.5,00
€11,50
€. 5,00
€22,50
€11,50
€. 5,00
€. 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€. 5,00
€. 5,00
€. 5,00
€. 5,00
€. 5,00
€11,50

Alexander Heil
SCL NTTB Afdeling ZuidWest
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Mededelingen JCL
Geen mededelingen

Mededelingen Toernooien
Zondag 21 november: Open Udense Kampioenschappen 2021 Afgelast
Helaas is er, naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen, besloten om de Open Udense
tafeltenniskampioenschappen zondag21 november te annuleren.
De werkgroep van de Open Udense en het bestuur vinden het op dit moment niet verantwoord om het
toernooi doorgang te laten vinden.Gezien het grote aantal dagelijkse besmettingen willen wij als
vereniging geen risico nemen met het organiseren van een groot evenement. Wij hadden het graag
anders gezien en vinden deze late afmelding vervelend. Tot deze week hadden we goede hoop dat het
gewoon door kon gaan.
Wij gaan kijken naar een nieuwe datum en houden jullie op de hoogte.
Dinsdag 30 november ’21 Workshop Table Stars Challenge Afgelast.
In overleg met de vereniging is er besloten om de workshop van 30 november te verplaatsen naar jan/feb
2022.
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.

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
Geen mededelingen

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