
 

 

 

 
 
 
 

 

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 
 
 
Wedstrijdformulieren: 
Steeds vaker ontvang ik zowel het witte als gele wedstrijdformulier. De gele formulieren moeten in het bezit 
bkijven van de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging. Deze kunnen worden opgevraagd door 
mij, bijvoorbeeld wanneer ik een formulier niet ontvangen heb. 
 
Verplaatsen wedstrijden: 
Ondanks dat onze samenleving steeds verder open gaat 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. 
 
Ik wil het mogelijk maken om wedstrijden te verzetten.  Hiervoor is een mogelijkheid gecreëerd  in de week 
van 6/7 mei aanstaande. Dit zorgt ervoor dat de competitie, met een extra speelmogelijkheid, tot een goed 
einde kan worden gebracht.  
 
P/D-wedstrijden: 
De P/D-wedstrijden zullen worden gespeeld op vrijdag 13 mei aanstaande.  
 
Verenigingen die in aanmerking willen komen om de P/D-wedstrijden te huisvesten kunnen zich bij mij 
aanmelden. Op basis van de aanmelding en de geografie van de te spelen wedstrijden zal ik, ook op basis 
van toewijzingen in het verleden, de speelzalen selecteren. 
 
Afwezigheid wedstrijdsecretaris MTTV ’72: 
In de periode van 9 april tot en met 9 mei is Koen Smits afwezig. Zijn taken zullen worden waargenomen 
door Henry Essing. Henry is via mail te bereiken op wedstrijdsecretaris@mttv72.nl of per telefoon op 
nummer: 06 25 30 26 60 
 
Wijziging speelzaal TTV Breda: 
Per direct is het speeladres van TTV Breda gewijzigd. Het nieuwe adres is: 
 
Gymzaal Huis van de Heuvel  
Monseigneur Nolensplein 3 
4812 JC Breda  
 
De speelzaal bevindt zich op de eerste verdieping. 
 
Wijziging speelzaal TTV Smash (Geertruidenberg): 
Met onmiddelijke ingang is het speeladres van TTV Smash gewijzigd, het nieuwe adres is: 
 
Gymzaal de Hooipolder 
Burg. Krijgsmangeerde 45 
4942AV RAAMSDONKSVEER  
 
 
 
 
Verzette wedstrijden:
  
 
Klasse: Wedstrnr: Wedstrijd:                                                              Van datum: Naar Datum: 
1e Klasse D 10612 TTV Wilvo/Bergeijk 2 – TTC Deurne 1                   25-03-2022 n.n.b. 
2e Klasse A 10715 Yerseke 1 – Smash ’76 2                                       18-03-2022 06-05-2022 
2e Klasse B 10823 Tanaka 2 – Arnemuiden 2                                      25-03-2022 14-04-2022 
4e Klasse C 12417 Smash ’76 5 – ODT/Kanjers Uitzendb 6                02-04-2022 09-04-2022 
5e Klasse A 13117 Scaldina 2 – TTV Westerzicht 2                             31-03-2022 12-05-2022 
5e Klasse G 13705 Budilia 3 – Flash 9                                                  24-03-2022 21-04-2022 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Boetelijst: 

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

Mededelingen JCL 
 
Verzette wedstrijden:  
Wedstr. Nr.: Klasse: Wedstrijd:                                   Van:  Naar: 
21218  J4B Tanaka 3 – the Back Hands 4  23-04-2022 08-04-2022 - 18.30 uur 
  
Boetelijst:  
  

Nr  Wedstrijd 
nummer  

Vereniging  Omschrijving boete  Bedrag  

503 20210 Valkenswaard Geen reden voor het spelen met een onvolledig team € 11,50 

504 20906 Belcrum Uitslag niet /niet tijdig ingevoerd in NAS € 10,00 
505 21409 Stiphout Uitslag niet/niet tijdig ingevoerd in NAS € 10,00 
506 20811 Smash '76 Uitslag niet/niet tijdig ingevoerd in NAS € 10,00 
507 20623 Vice Versa '51 Uitslag niet/niet tijdig ingevoerd in NAS € 10,00 

 
Nieuwe speelzaal TTV Smash 
Met onmiddellijke ingang is TTV Smash verhuisd naar een andere locatie. Het nieuwe adres is: 
Gymzaal de Hooipolder 
Burg. Krijgsmangeerde 45 
4942AV RAAMSDONKSVEER 
Het aanvangstijdstip voor de jeugdwedstrijden is voortaan 9.30 uur i.p.v. 12.00 uur 



 

 

 

Table Stars Duo- Competitie 
 
 

 
      
             
 
 

 
Table Stars Duo-Competitie – Voorjaar 2022 

 
 

Inschrijven nu mogelijk voor Ronde 3 en 4! 
Maar liefst 37 teams en in het totaal 73 spelers (59 jongens en 14 meisjes) deden mee aan de vorige 
speelrondes van de TableStars competitie! De inschrijvingen voor ronde 3 en 4 is nu open. 
 
Doelstelling: Wat is het? 
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.  
 
Inschrijven 
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 

Datum Oost Midden West 
10 april TTCV  

(Veghel) 
TTV Irene 

(Tilburg) 

Vice Versa’51 

(Oudenbosch) 



 

 

 

22 mei TTV Veldhoven 
(Veldhoven) 

TTV Waalwijk 
(Waalwijk) 

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 wedstrijden. 

 
 
 
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 

zijn er prijzen. 
 
Contact Regio Oost     Erik van Veenendaal (TTV Valkenswaard/Bergeyk) 

                               06-11220449, vanveenendaal@tafeltennis.nl 
 
Regio Midden  John de Vet (TTV De Batswingers) 
           06-11860149, TSC@batswingers.nl  
 
Regio West  Adrienne Suijkerbuijk (TTV Hotak’68) 
   06-28632820, adriennesuijkerbuijk@ziggo.nl 

 Website  Thomas Roovers (TTV Smash)  
                         06-13382916, thomas@toernooiaanbod.nl  

 
 
 
 

 

Medelingen Toernooien 
 
 
 
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 
speeldata zijn:  
Voorrondes: di 3, vr 6, do 12 en vr 13 mei 
halve finales: vr 20 en vr 27 mei 
finale: zaterdag 4 juni 
Rijkse iT Super Final: zaterdag 11 juni informatie en inschrijven, zie onderstaande link:  
Voor meer informatie zie link: uitnodigingRijkseiT.pdf (nttb.nl) 
 
5 juni ODT Kanjers!Uitzendbureau Open Teamtoernooi 2022 
 
Dit toernooi zal gehouden worden op Eerste Pinksterdag. Meer informatie hierover volgt op een 
later moment. 
 
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 
 
De volgende InfoZuidWest zal de laatste InfoZuidWest zijn welke verspreid gaat worden via de 
mail. Vanaf dat moment zal de InfoZuidWest te lezen zijn via de Website van de NTTB ZuidWest. 
Meer informatie hierover volgt in de komende InfoZuidWest. 
 

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