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Inleiding en verzendlijst
InfoZuidWest is het informatiebulletin voor de wedstrijdsport in afdeling ZuidWest.
De InfoZuidWest wordt (tijdelijk) gemaakt en verstuurd door Marieke Meijer (Afdelingsondersteuner ZuidWest) in
samenwerking met Alexander Heil (SCL) en Ronald Brekelmans (JCL). We zijn op zoek naar iemand die deze
taak van Marieke wil overnemen, zodat zij zich beter kan richten op haar taken als afdelingsondersteuner. Mocht
dit je 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
Terugtrekken Wilvo/TTV Bergeijk 3 uit de 2e Klasse F:
Helaas heeft het bestuur van Wilvo/TTV Bergeijk moeten besluiten team 3 terug te trekken uit de 2e Klasse F. Alle gespeelde
wedstrijden tegen dit team komen hiermee te vervallen.
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Voorlopig speelschema P/D-wedstrijden:

3e/4e Klasse
TTC Middelburg 4 (5 3A)
TCS 1 (5 3B)
De Pin Pongers 1 (5 3C)
Breda 1 (5 3D)
De Batswingers 1 (5 3E)
TIOS ’51 5 (5 3F)

– Arnemuiden 4 (2 4A)
– Smash ’76 4 (2 4B)
– Vice Versa ’51 2 (2 4C)
– Nummer 2 4D
– Kruiskamp ’81 4 (2 4E)
– Never Despair 7 (2 4F)

Nummer 5 3G is vrijgeloot
Stiphout 5 (5 3H)
Valkenswaard 3 (5 3K)
Renata 3 (5 3L)

– Een en Twintig 3 (2 4G)
– TAVERES 1 (2 4H)
– Unicum 5 (2 4K)

4e/5e Klasse
Scaldina 1 (7 4A)
Kerkwerve 2 (5 4B)
Tanaka 4 (5 4C)
TTVE 2 (5 4D)
PJS 2 (5 4E)
Nummer 5 4F is vrijgeloot
TTCV 5 (5 4G)
Meppers (H) 2 5 4H
LUTO 5/Een en Twintig 4 5 4K

– Westerzicht 1 (2 5A)
– Hotak ’68 4 (2 5B)
– Breda 2 (2 5C)
– LUTO 6 (2 5D)
– OTTC 4 (2 5E)
– Flash 10/Stiphout 6 (2 5F)
– Veldhoven 10 (2 5G)
– Veldhoven 12 (2 5H)

5e/6e Klasse
Nummer 5 5A is vrijgeloot *
Tanaka 5 (5 5B)
TIOS Terheijden 2 (5 5C)
TIOS Terheijden 1 (5 5D)
NTTV 2 (7 5E)
Veldhoven 11(5 5F)
Een en Twintig 5 (5 5G)
Stiphout 7 (7 5H)

– Witac ’89 2/Het Markiezaat 6 (2 6C)
– Belcrum 12 (2 6D)
– Hooghei 2 (2 6E)
– Never Despair 10 (2 6F)
– ATTC ’77 6 (2 6H)
– Attaque 3 (2 6K)
– ATTV ’71 2 (2 6L)**

6e/7e Klasse
Yerseke 3/Hotak ’68 6 (7 6C)
TTVE 3 (5 6E)
JCV 4 (5 6G)
Budilia 6 (5 6L)

– ODT/Kanjers Uitzendb 9 (2 7A)
– HTTC Heerewaarden 1 (2 7B)
– TTV Maashorst 4 (2 7C)
– TTV Maashorst 5 (2 7D)

* nummer 5 5e Klasse A hoeft niet te spelen omdat er vanuit de 6e Klasse A geen team wil promoveren naar de 5e
Klasse.
** ATTV ’71 2 heeft zich teruggetrokken voor de p/d-wedstrijd; hierdoor handhaaft Stiphout 7 zich in de 5e Klasse.
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. Bovenstaande indeling is gebaseerd op de stand na 9 speelronden. Dit is dus
niet de definitieve indeling.
De zalen betreffende de p/d-wedstrijden worden maandag aan alle wedstrijdsecretariaten gestuurd. Tevens zal ik
dit dan laten plaatsen op de website en Facebook.
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld voor de P/D-wedstrijden, echter was de aanmelding voor
vrijdag 10 december. Zoals bekend worden de wedstrijden niet op vrijdag maar zaterdag 11 december
gespeeld. Graag verneem ik van de onderstaande verenigingen of de zaal ook op zaterdag beschikbaar is.
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Never Despair (reeds toegekend ivm beslissingswedstrijd ere-divisie), ODT, Middelburg, Stiphout, Veldhoven,
Return Oss, Taverbo, TIOS ’51, TTCV, Valkenswaard, Kruiskamp ‘81en Tanaka.
Mocht je niet op deze lijst staan en toch graag een of meerdere P/D-wedstrijden te organiseren, meldt je dan
uiterlijk op zondag 5 december aan.
Indienen teams voorjaarscompetitie in NAS:

De teams dienen uiterlijk zondag 12 december aanstaande ingediend te zijn in NAS. Daar we een korte voorbereidingstijd
hebben wil ik iedereen vragen de teams op tijd in te dienen. Vanaf 28 november kunnen de teams worden aangemeld in NAS.

Competitiedata voorjaarscompetitie 2022:
Hopelijk kunnen we komend jaar weer een voorjaarscompetitie (uit) spelen. Voor de volledige speeldata zie:
Mededelingen Voorjaarscompetitie 2022.

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
049

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
Wilvo/TTV Bergeijk

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
Terugtrekken team 3 uit de 2e Klasse F

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
€ 22,50

Alexander Heil
SCL NTTB Afdeling ZuidWest

Mededelingen JCL
Verzette wedstrijden:
Klasse:
Wedstr.nr:
J2B
10615
Boetelijst:
Nmr
Wedstrijd
nummer

Wedstrijd:
Irene 2 – Belcrum 3
Vereniging

InfoZuidWest – 2021/2022 nummer 5

Boete
nummer

Van datum:
20-11-2021
Omschrijving boete

Naar Datum:
27-11-2021
Bedrag
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505
506

11414
10816

Never Despair
Het Markiezaat

14
18

507

10315

SAR ‘71

15

508

11122

Smash ‘76

15

Het opstellen van een ongerechtigde speler
Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur)
verwerken van de wedstrijdformulieren in
NAS
Het onvolledig uitkomen van een team in
een competitiewedstrijd, zonder opgave van
reden.
Het onvolledig uitkomen van een team in
een competitiewedstrijd, zonder opgave van
reden.

€ 11,50
€ 10,00
€ 11,50
€ 11,50

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 12:00 uur.
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 Voorjaarscompetitie 2022
Beste wedstrijdsecretaris,
Na een half jaar waarin we eindelijk weer eens een volledige competitie hebben kunnen spelen, hebben we
hopelijk allemaal weer de smaak te pakken.
Wij gaan dus weer alle moeite doen om de voorjaarscompetitie in elkaar te zetten.
Zoals gebruikelijk begint een seizoen met het opgeven van de teams.
De teamlijsten dienen in NAS aangeleverd te worden. Denkt u er hierbij aan dat er twee handelingen nodig zijn.
Nadat de teamlijst als concept is ingevoerd moet deze ook nog worden ingediend!!
Let er ook op dat de gegevens van de wedstrijdsecretaris en zaal correct ingevoerd zijn in NAS.
Controleer deze!!
Teams kunnen worden opgegeven in de periode tussen 3 DECEMBER en uiterlijk ZONDAG 12 DECEMBER
2022.
In verband met de benodigde voorbereidingstijd zal op deze uiterste datum GEEN uitstel worden verleend.
Alle leden die op de teamlijst staan dienen vóór zondag 1 december 2021 als competitiegerechtigd te zijn
opgegeven in NAS. Het is anders niet mogelijk deze spelers in de competitiemodule in een team in te delen.
Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams) plaatsvindt na 12 december 2021 of nadat
de teamlijst is ingediend, dient er altijd eerst per e-mail contact te worden opgenomen met de SCL of JCL.
Het uitsluitend competitiegerechtigd maken van de toe te voegen speler(s) via NAS is NIET voldoende.
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel dat teams “op sterkte” ingedeeld moeten
worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen. Uw motivatie zal worden beoordeeld door de SCL of JCL en
bij twijfel wordt de Adviesgroep Competitie om advies gevraagd. Wanneer zo’n verzoek ontbreekt behoudt de
SCL of JCL het recht de teamindeling voor de betreffende teams af te keuren en deze teams opnieuw in te (laten)
delen.
Het niet juist of niet tijdig invullen van de teamlijsten valt onder de boeteregeling.
Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen, maar dit is niet in alle gevallen
mogelijk.
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TOEVOEGEN SPELERS NA DE TEAMOPGAVE
Het toevoegen van een nieuwe speler, nadat de teamopgave is ingediend, is in uitzonderlijke gevallen toegestaan
tot de start van de 6e speelronde. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de JCL/SCL met een
duidelijke toelichting waarom de toevoeging noodzakelijk of gewenst is. Als een toegevoegde speler een
versterking is (dit wordt bepaald aan de hand van de rating van het originele team per januari 2022), zal dit
verzoek niet worden ingewilligd. Er kunnen ook andere redenen zijn om het toevoegen van een speler af te
wijzen. De JCL/SCL zal motiveren waarom het verzoek is afgewezen.
INVALVERBODEN
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL/JCL als volgt beoordeeld:
1. Tussen klassen onderling van spelers wordt in de hoofdklasse tot en met de 3e klasse een maximaal
ratingsverschil van 140 gehanteerd ten opzichte van de minst sterke speler in een hoger geplaatst team.
2. Tussen klassen onderling van spelers in de 4e tot en met de 7e klasse wordt een maximaal ratingsverschil
van 100 gehanteerd ten opzichte van de minst sterke speler in een hoger geplaatst team.
3. De bij sub 1 en 2 genoemde bepalingen gelden ook bij spelers die in dezelfde klasse uitkomen.
4. Is het verschil meer dan de in sub 1 en 2 genoemde ratings dan volgt automatisch een invalverbod voor
de in het lagere team ingedeelde speler.
5. Voor bepaling van de invalverboden wordt de rating van januari 2022 gebruikt.
6. Dit invalverbod kan uitsluitend door de SCL/JCL worden uitgevaardigd voor die teams waarvoor
betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken.
7. Mocht 50% of meer van de opgegeven spelers sterker zijn dan de spelers van een lager genummerd
team, dan kan de SCL/JCL besluiten de teams in nummering om te draaien.
8. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de SCL/JCL besloten worden geen
invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in een lager/hoger genummerd team van
de vereniging.

OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE
Als referentie voor het opgeven van voormalige jeugdspelers in de seniorencompetitie gelden de volgende
richtlijnen:
Jeugdklasse spelers die uitkomen in
Landelijk Kampioensklasse
Landelijk A
Landelijk B
Landelijk C + Hoofdklasse afdeling
1e klasse Junioren
2e klasse Junioren
3e klasse Junioren
4e klasse Junioren

mogen opgegeven worden in
Hoofdklasse
1e klasse en hoger
2e klasse en hoger
3e klasse en hoger
4e klasse en hoger
5e klasse en hoger
6e klasse en hoger
7e klasse en hoger

Afwijkingen hierop zullen beoordeeld worden door SCL en Adviesgroep Competitie en kunnen mogelijk tot een
verzoek tot wijziging van het team leiden.
INDELING JEUGDCOMPETITIE
In de juniorenklasse mogen alle jeugdleden worden opgesteld
In de startersklasse mogen de volgende spelers worden opgesteld:
- O13
- O11

Dus iedereen geboren na 31-12-2008 (dispensatie mogelijk voor 1e jaars O15)
Met ingang van 1 juli 2021 zijn de leeftijdsgrenzen en benamingen voor de leeftijdsgroepen door de NTTB
aagepast:
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O19 zijn geboren van
O17 zijn geboren van
O15 zijn geboren van
O13 zijn geboren van
O11 zijn geboren op of na

01-01-2003 t/m 31-12-2004
01-01-2005 t/m 31-12-2006
01-01-2007 t/m 31-12-2008
01-01-2019 t/m 31-12-2010
01-01-2011

Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 2021/2022, dus van 1 juli 2021 tot en met 30
juni 2022.

DISPENSATIES
1. Voor pupillen en welpen is dispensatie nodig om in de juniorencompetitie uit te komen.
Voor 1e jaars kadetten is dispensatie nodig om in de startersklasse uit te komen.
2. 1e jaars senioren mogen in de juniorencompetitie uitkomen. Hiervoor is geen dispensatie nodig.
3. 2e en 3e jaars junioren (geboren in 2004 en 2005) mogen in de seniorencompetitie uitkomen. Hiervoor is
geen dispensatie nodig.
4. Aan kadetten, spelers geboren na 31-12-2006, wordt geen dispensatie verleend om in de
seniorencompetitie uit te komen.
5. In alle andere gevallen is een aanvraag tot dispensatie nodig. Verzoeken moeten vergezeld worden door
een gedegen motivatie. Bij een ontbrekende motivatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen.
Met betrekking tot dispensatie voor 1e jaars junioren (geboren in 2006) om uit te komen in de
seniorencompetitie wordt een terughoudend beleid gevoerd.

CORONA-maatregelen
Tot op heden is het steeds afwachten hoe het met de corona-maatregelen is gesteld op het moment van aanvang
van de competitie. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd, zullen de verenigingen deze
maatregelen moeten naleven.
Alexander Heil / Ronald Brekelmans
SCL/JCL NTTB Afdeling Zuidwest
Speelschema senioren voorjaar 2022:
Senioren:

1
31 jan-5 feb
A-B
C-D
E-F
6
28 mrt-2 apr
B-A
D-C
F-E

Jeugd:

2
7-12 feb
F-A
B-C
D-E
7
4-9 apr
A-F
C-B
E-D

3
14-19 feb
A-C
E-B
D-F
10
11-16 apr
D-A
B-F
E-C

4
7-12 mrt
E-A
B-D
C-F
8
18-23 apr
C-A
B-E
F-D

5
14-19 mrt
A-D
F-B
C-E
9
25-30 apr
A-E
D-B
F-C

2
12 feb
F-A
B-C
D-E

3
27 mrt
A-C
E-B
D-F

4
12 mrt
E-A
B-D
C-F

5
19 mrt
A-D
F-B
C-E

1
5 feb
A-B
C-D
E-F
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6
2 apr
B-A
D-C
F-E

7
9 apr
A-F
C-B
E-D

8
16 apr
C-A
B-E
F-D

9
23 apr
A-E
D-B
F-C

10
30 apr
D-A
B-F
E-C

Mocht er komende competitie weer poules van 4 teams gemaakt worden, ziet het speelschema er als volgt uit:
1
5 feb
A-B
C-D

2
12 feb
B-C
D-A

3
27 mrt
A-C
D-B

4
12 mrt
B-A
C-D

6
2 apr
B-A
D-C

7
9 apr
A-D
C-B

8
16 apr
C-A
B-D

9
23 apr
D-B
A-C

5
19 mrt
A-D
C-B

Mededelingen Toernooien

Ronde 4: op 12 december gaat door!
Beste allemaal,
De finale van de Table Stars Competitie op zondag 12 december gaat door!
Het uitgangspunt van de NTTB is: we houden ons aan de maatregelen en spelen als dat mogelijk is.
Er zijn wel een paar afspraken en richtlijnen die we even vooraf met jullie willen delen:
Per team is slechts één begeleider toegestaan;
- Bij iedereen boven de 18 jaar zal een Corona check plaatsvinden;
- Bij verplaatsen door de zaal een mondkapje dragen (dit geldt niet voor de spelers);
- Zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden;
- De warming-up zal plaatsvinden achter de tafel met afstand tussen de kinderen, “de hele groep zal niet
door elkaar heen gaan rennen”;
- Ook bij eindspel, ditmaal verzorgd door MJ Tafeltennis, zal rekening gehouden worden met de Corona
richtlijnen en regels.
Dit klinkt misschien allemaal een beetje formeel en soms negatief, maar we gaan er vooral weer een hele leuke
ochtend van maken met leuke wedstrijden en heel veel spelplezier. Dit gaat zeker lukken gezien de ervaringen
van de eerste drie sessies.
Inmiddels mogen we ons al verheugen op een behoorlijk aantal inschrijvingen. Inschrijven is nog mogelijk via:
www.toernooiaanbod.nl
Voor de zekerheid nog even het programma:
10:00 – 10:15 gezamenlijke warming-up
10:15 – 12:00 DUO wedstrijden
12:00 – 13:00 MJ Tafeltennis (clinic/spel/demonstratie)
13:00 – 13:15 Afsluiting en prijsuitreiking
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We zien jullie heel graag op 12 december in Tilburg bij TTV Irene.
Groet,
John de Vet, Thomas Roovers, Erik van Veenendaal en Marieke Meijer
“de Table Stars Competitie organisatie”

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 is inmiddels niet meer mogelijk. Het maximaal aantal deelemers (140) is inmiddels bereikt.
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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