
 
 
 
 

 

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 wordt verstuurd vanaf 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 
in februari 2022 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.  
Vragen/problemen met betrekking tot NAS  

Mocht u problemen hebben of vragen met betrekking tot NAS stuur dan een e-mail naar 
nas@tafeltennis.nl  
 
Corona 
De NTTB volgt de regels en adviezen van het RIVM en de overheid. Zie 
https://www.nttb.nl/coronadossier/ 
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Mededelingen SCL 
 
 
Wijziging adres opsturen wedstrijdformulieren: 
 
Nog steeds worden er formulieren naar het foutieve adres gestuurd, vanaf heden zal er een boete 
worden opgelegd wanneer de formulieren op het oude adres aankomen. Het enige goede adres 
is: 
  
SCL 
Kasteel Kessenichstraat 54 
6222 VM Maastricht 
  
GRAAG OOK DE NAAM SCL GEBRUIKEN EN NIET MIJN PERSOONLIJKE NAAM! 
  
Verplaatsen wedstrijden: 
  
Ondanks dat onze samenleving steeds verder opengaat kan ik mij niet onttrekken aan de situatie 
dat het aantal besmettingen met Corona weer oploopt. Helaas zorgt dit ervoor dat onze sport ook 
hiermee geconfronteerd wordt en dat verenigingen, teams, moeite hebben om teams volledig aan 
de start van wedstrijden te krijgen. Ik wil dan ook alle verengingen vragen creatief en meewerkend 
om te gaan met deze (nieuwe, uitzonderlijke situatie). 
  
Om het mogelijk te maken om wedstrijden te verzetten heb sta ik toe om wedstrijden te verzetten 
naar de week van 6/7 mei aanstaande. Dit om het mogelijk te maken dat iedereen met veel plezier 
de competitie ten einde te kunnen brengen. Mocht de situatie zich voordoen dat we nog een extra 
weekend nodig hebben om alle wedstrijden te kunnen spelen dan ben ik bereid om dit weekend 
eventueel in te plannen. Ik vraag u als vereniging, daar waar mogelijk ook soepel hier mee om te 
gaan. Uiteraard rekening houdende met de mogelijkheden van de verenigingen. 
  
Vooralsnog wil ik de P/D-wedstrijden vaststellen op vrijdag 20 mei 2022. Let op, deze is een 
voorlopige datum, daar ik iedereen de mogelijkheid wil geven om de competitie volledig uit te 
spelen kan het zijn dat ik nog extra dagen nodig heb om wedstrijden in te halen en hierdoor de 
bovengenoemde speeldatum naar achteren wordt verplaatst.  
  
 
Verzette wedstrijden:                                                                                                                         
 
 
 
Boetelijst: 
      

Nr Wedstrijdnr Vereniging Reden/Omschrijving Bedrag 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 

  
012 
013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12803 
12903 

OTTC 
OTTC 
TTV Veldhoven 
LUTO 
TTV Een En Twintig 
OTTC 
The Back Hands 
TCS 
Arnemuiden 
TT Goes 
TTCV van 
Herwaarden 
  
Unicum  

Terugtrekken OTTC 4 uit de 5e Klasse D 
Terugtrekken OTTC 6 uit de 6e Klasse E 
Terugtrekken TTV Veldhoven 1 uit de 1e Klasse D 
Terugtrekken LUTO 3 uit de 3e Klasse D 
Terugtrekken team Een En Twintig 5 uit de 6e Klasse 
H 
Terugtrekken OTTC 3 uit de 4e Klasse F 
Terugtrekken The Back Hands 8 uit de 6e Klasse B 
Terugtrekken TCS 3 uit de 7e Klasse A 
Niet/niet tijdig melden uitslagen in NAS (10803-
11303) 
Niet/niet tijdig melden uitslag in NAS (114010).  
Niet/niet tijdig ontvangen formulieren  
(10401 – 10503 – 11101 – 12703 – 13407 – 13501) 

€ 22,50 
€ 22,50 
€ 22,50 
€ 22,50 
€ 22,50 
€ 22,50 
€ 22,50 
€ 22,50 
€ 20,- 
€ 10,- 
  
€ 30,- 
€ 11,50 
€ 7.- 



014 
015 
016 
017 
018 
019 

  

13001 
14102 
  
10705 
10705 
13106 

TTC Deurne 
TTV Een en Twintig 
Yerseke 
Arnemuiden 
TTC Middelburg 
Yerseke 
Scaldina 

Geen reden spelen met onvolledig team    
Geen handtekening aanvoerder     
Geen reden spelen met onvolledig team  
Geen einduitslag ingevuld 
Niet/niet tijdig melden uitslagen in NAS (10808 – 
11308) 
Persoonlijke resultaten abc niet volledig ingevuld 
Persoonlijke resultaten xyz niet volledig ingevuld 
Geen speeldatum ingevuld 

€ 11,50 
€ 5,- 
€ 20,- 
€ 5,- 
€ 5,- 
€ 5,- 
  
  
  
  

  
Vervallen boetes: 
001 - 010 
  
Alexander Heil 
SCL NTTB Afdeling ZuidWest 
 

Mededelingen JCL 
 
 
Verzette wedstrijden:  
Wedstr. Nr.: Klasse: Wedstrijd:                                                       Van:  Naar: 
20104  JHA Belcrum 1 – Het Markiezaat 1  12-02-2022 19-03-2022 
20109  JHA Het Markiezaat 1 – Belcrum 1  19-03-2022 05-03-2022 
21429  J4D Veldhoven 3 – Budilia 1   30-04-2022 19-02-2022 
  
Wijziging wedstrijdsecretariaat  
TTV Luto heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris jeugd. De nieuwe wedstrijdsecretaris is Bas van 
den Besselaar. Het telefoonnummer is: 06-42566415, email: b.vandenbesselaar@ziggo.nl  
 

Medelingen Toernooien 
 
 
20 maart 2022 het 51e Maasland Teamtoernooi (georganiseerd door OTTC) 
Meer informatie over dit toernooi en over hoe je je kunt inschrijven is te vinden via onderstaande 
link:  
https://www.tt-ottc.nl/competitie-toernooien/maasland-teamtoernooi-2022 
 
 
24 april 2022 het (uitgestelde) 52e Batswingers Teamtoernooi 
 
Meer informatie over dit toernooi en over hoe je je in kunt schrijven is te vinden via onderstaande 
link: 
Batswingers Teamtoernooi | TTV De Batswingers 
 
Rijkse IT Cup TTV Arnemuiden 
 
De Rijkse iT-Cup is opengesteld voor seniorenspelers vanaf een D-licentie bij de heren of B-
licentie bij de dames. Uniek aan dit toernooi is dat spelers van verschillende licentieklassen tegen 
elkaar spelen. De nummers 1 t/m 4 van elke poule plaatsen zich voor de volgende ronde. De 
voorrondes worden gespeeld op vrijdag 1, donderdag 7, vrijdag 15 en vrijdag 22 mei. De halve 
finales zijn op de vrijdagen 29 mei en 5 juni. De finale vindt plaats op zaterdag 13 juni. Meer 
informatie en inschrijven, zie onderstaande link:  
http://www.ttvarnemuiden.nl/?p=3037 
5 juni ODT Kanjers!Uitzendbureau Open Teamtoernooi 2022 



 
Dit toernooi zal gehouden worden op Eerste Pinksterdag. Meer informatie hierover volgt 
op een later moment. 
 
 

Table Stars Duo- Competitie 
 
 

 
      
             
 
 

 
Table Stars Duo-Competitie – Voorjaar 2022 

Inschrijven nu mogelijk voor Ronde 2, 3 en 4! 
In 20 februari is reeds de eerste ronde gespeeld van de Table Stars Duo Competitie in Zuid 
West. De diverse locaties hadden een uitstekende opkomst, en op 13 maart staat reeds de 2e 
ronde op het programma. 

Voor beginnende jeugdspelers komt de reguliere competitie soms te vroeg of is het moeilijk om 
een team 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 
staat het plezier centraal, de uitslagen en resultaten zijn van ondergeschikt belang. Wederom 
nodigen wij verenigingen met startende jeugdleden uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. 

Opgeven kan plaatsvinden per speeldag of als team voor alle speeldagen in eens. Indien 
voldoende teams zich opgeven voor alle wedstrijden in eens, kunnen deze een soort mini 
competitie spelen. Men kan zich opgeven 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) eventueel 
enthousiast worden voor de reguliere competitie, en (3) behouden blijven 
voor de tafeltennissport. 

Opzet Duo-wedstrijden (2 x 2) steeds per toerbeurt op 4 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. 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. Het is ook 
mogelijk een team in eens in te schrijven voor alle wedstrijddagen. 

Regio Om de reistijd te beperken zullen de wedstrijden telkens regionaal 
plaatsvinden (met uitzondering van de afsluitende centrale dag - zie 
hieronder). 

Deelnemers De deelnemers zijn jeugdspelers (van alle leeftijden! – bepalend is 
het niveau, niet de leeftijd!) 

- en hebben een rating die niet hoger is dan 300 bij inschrijving. 



- Alle deelnemers zijn NTTB lid (minimaal basislid). 
 

Beide eisen voor de deelnemers zijn harde eisen. Het is echter mogelijk 
voor een speler om eenmalig deel te nemen zonder dat men reeds NTTB 
basislid is. Deze spelers dienen te worden ingeschreven via de regionale 
TableStars co-coördinator  

Kosten Deelname aan de duo-competitie is gratis. 

Data Er wordt in het voorjaar maandelijks gespeeld op een viertal data (telkens 
in de regio’s oost, midden en west). (In juni volgt wellicht een centrale 
afsluiting op een nog nader te bepalen datum en locatie.) 

 
Datum Oost Midden West 
13 maart TTV Stiphout 

(Stiphout) 

Belcrum 
(Breda) 

Hotak ‘68 
(Hoogerheide) 

10 april TTCV 
(Veghel) 

TTV 
Irene 
(Tilburg) 

Vice Versa’51 
(Oudenbosch) 

22 mei TTV 
Veldhoven 
(Veldhoven) 

n.t.b. Tanaka 
(Etten Leur) 

 

Tijdstip Het programma start om 10:00 uur met de gezamenlijke warming-up, 
gevolgd door de duo-competitiewedstrijd. De ochtend wordt afgesloten met 
een gezamenlijk eindspel. De warming-up en het eindspel worden 
georganiseerd door de gastvereniging. Het programma eindigt uiterlijk om 
12:30 uur. 

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 kunnen zich aanmelden voor een specifieke c.q. 
de gewenste regio (Oost, Midden of West). 

Bij de TableStars duo-Competitie kan men zich per speeldag opgeven, of 
als team voor alle speeldagen ineens. Men hoeft zich dus voor alle 
speelweken vooraf op te geven (en dus niet voor de 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 speelronde 2 of 3 
instromen. 

Aantal spelers Bij elke locatie is er een maximum aantal deelnemers (4 x aantal tafels). 

Competitie We houden 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 per team bij: het aantal gespeelde en gewonnen wedstrijde

 
 
Teams Indien voldoende teams zich vooraf opgeven voor alle wedstrijden ineens, 

kunnen deze een soort mini competitie spelen. Ook hiervoor zullen de 
uitslagen en stand bijhouden. 



 

 

 

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 (jongens en meisjes afzonderlijk) als voor de 
beste vereniging  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Uitnodiging Table Stars Challenge workshop 29 maart 2022  
 
Op dinsdagavond 29 maart van 20.00 tot 22.15 organiseert de Tafeltennisbond op verzoek van 
TTV Return Oss de trainersworkshop Table Stars Challenge. De workshop vindt plaats bij TTV 
Return Oss in Oss en wordt gegeven door Sven Groot (Tafeltennisbond). Jeugdtrainers van 
andere verenigingen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze gratis workshop.  
 
In de workshop leer je alles over Table Stars Challenge en het lesgeven aan jonge jeugdspelers. 
De workshop neemt ongeveer 2 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. 
Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link:  
Uitnodiging voor trainersworkshop Table Stars Challenge 29-3 in Oss - NTTB 
 

 

Tafeltennisbegeleider 1 bij TTV Belcrum op zondag 27 maart 
 
TTV Belcrum (Breda) heeft het initiatief genomen om een Tafeltennisbegeleider 1 cursus aan te 
vragen bij Opleidingen op het Bondsbureau. 
Hiervoor hebben ze hun leden het volgende bericht gestuurd: 
 
"Wekelijks gaan er coaches en/of ouders mee met onze jeugdteams. Wij zijn heel blij met 
iedereen die hier een bijdrage aan levert. Om de coaches en begeleiders nog meer houvast te 
geven organiseren wij in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond de cursus 
tafeltennisbegeleider. Deze zal plaatsvinden op zondag 27 maart van 10.00u tot 15.00u. De 
cursus is geschikt voor ouders/verzorgers van jeugdleden, oudere jeugdleden (16 jaar of ouder) 

Contact Regio 
 

Erik van Veenendaal (TTV 
Valkenswaard/Bergeyk) 

  

Regio 
 

John de Vet (TTV De 
Batswingers) 

 

Regio 
 

Adrienne Suijkerbuijk (TTV Hotak’68) 
06-28632820, 

 
Website Thomas Roovers (TTV Smash) 

06-13382916, thomas@toernooiaanbod.nl 



 

 

 

en andere vrijwilligers die aan de slag willen of al zijn met het begeleiden van de jeugd tijdens 
competitie en toernooien. 
Op deze zondag word je meegenomen in het hoe de jeugdleden te begeleiden en worden de 
eerste beginselen van de sport tafeltennis uitgelegd. Denk hierbij aan de tafeltennisspelregels, 
hoe een competitiewedstrijd/toernooi eruitziet en enkele begrippen binnen de sport. Een belangrijk 
doel van de TT1 cursus is om een veilig sportklimaat te creëren. Iets wat wij binnen TTV Belcrum 
ook hoog in het vaandel hebben staan!  
Dit alles wordt geheel kosteloos aangeboden, ook wordt er op de dag zelf voor een lunch gezorgd. 
Om de cursus succesvol af te ronden dien je het spelregelbewijs te halen en moet er een 
eindopdracht met 3 casussen worden ingeleverd.  
Heb je interesse om deel te nemen dan kun je dit doorgeven aan Aldert Jan Bijl (06-45127949 
of aldertjan.bijl@gmail.com)." 
 
TTV Belcrum nodigt ook andere verenigingen uit de omgeving uit om deelnemers te sturen. 
Aanmelden kan bij Aldert Jan. 
 
Belangstellenden die niet kunnen op zondag 27 maart of die deze cursus graag dichterbij willen 
volgen kunnen contact opnemen met opleidingen@tafeltennis.nl. 
Bij voldoende belangstelling kunnen we deze cursus ook op een andere locatie en op een andere 
datum (1 dag of 2 avonden) aanbieden. 
 

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