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Inleiding en verzendlijst.
InfoZuidWest is het informatiebulletin voor de wedstrijdsport in afdeling ZuidWest.
De InfoZuidWest wordt nu nog verstuurd vanaf infozuidwest@nttb-zuidwest.nl. Vanaf september 2022 zal de
competitie informatie alleen nog via de website worden gepubliceerd. Begin september zal er nog een aparte
mail verschijnen met verdere informatie hierover en waar de volgende Info terug te vinden zal zijn.
Vragen m.b.t. de competitie kunnen via de wedstrijdsecretaris van de vereniging gesteld worden via:
scl@nttb-zuidwest.nl (Alexander Heil) en voor de jeugdcompetitie via jcl@nttbzuidwest.nl (Ronald
Brekelmans).
Alle overige vragen kunnen gesteld worden via: secretaris@nttb-zuidwest.nl.
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. Hier zijn in februari
2022 nieuwe contacten uit NAS (wedstrijdsecretarissen en coördinatoren toernooien) aan toegevoegd. Deze
verzendlijst wordt handmatig onderhouden. Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen of als er
wijzigingen, correcties, aanvullingen etc. zijn kunnen deze via de e-mail worden doorgeven aan de afzender
van deze mailing. De afzender zal je gegevens dan verwijderen uit 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.

Mededelingen Competitie (algemeen)
Alle competities zijn inmiddels in NAS gepubliceerd, en vandaaruit vindbaar in NTTB App en ook in
TTapp.
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.
Informatie met betrekking tot ledenadministratie/NAS en NTTB App/DWF
•
•
•

•

De actuele informatie over de leden- en verenigingsinformatie vind je op https://www.nttb.nl/wpcontent/uploads/2022/05/Informatie-over-NTTB-ledenadministratie-2023-update-3-mei.pdf
Voor vragen over NAS, neem contact op met nas@tafeltennis.nl.
De landelijke competities en de competities in de afdeling Holland-Noord gaan in het najaar
2022 volledig over naar het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Om duidelijk te maken wat er voor
iedereen verandert (of hetzelfde blijft) hebben we een communicatiepakket gemaakt. In dit
communicatiepakket lichten we de diverse rollen toe bij het gebruik van het DWF.
Zie https://www.nttb.nl/communicatiepakket-implementatie-dwf-landelijk-en-holland-noord/. Voor
vragen over DWF, neem contact op met dwf@tafeltennis.nl.
Voor de afdelingscompetitie in ZuidWest is het proces onveranderd. In ZuidWest dient het
formulier nog wel opgestuurd te worden voor de afdelingscompetitie senioren.

Gegevens verenigingsfunctionarissen; staan deze juist
in de NAS?
Contactgegevens nodig!
We zijn heel blij met de groei van o.a. de Table Stars Duo-Competitie. De organisatoren zijn actief betrokken
en stimuleren steeds meer verenigingen om deel te nemen. We weten dat er nog meer verenigingen zijn die
jeugdleden hebben en (nog) niet meedoen aan ons wedstrijdaanbod. Komend najaar gaan we ‘op zoek’ naar
deze clubs.
Een mailing (zoals deze) wordt verstuurd naar de besturen van de clubs. De adresgegevens halen we uit
NAS. NAS heeft ook de mogelijkheid om functionarissen te benoemen. Denk hierbij aan wedstrijdsecretaris
jeugd, toernooifunctionaris jeugd, hoofdtrainer. We willen jullie vragen om deze posities in te vullen in NAS.
Dan kunnen wij je club voortaan gericht aanschrijven. De secretaris van je vereniging heeft de NAS-toegang
om dit te regelen. En als je toch bezig bent, controleer dan ook de overige bestuursleden en functionarissen,
zodat alle informatie weer actueel is in de aanloop naar het najaar.

Jeugdactiviteiten komend seizoen
Op dit moment is de zomervakantie al in volle gang. We kijken al wel graag vooruit naar het najaar en
hebben voor jullie een overzicht gemaakt van het wedstrijdaanbod voor jeugdspelers.
Afgelopen jaar is de Table Stars Duo-Competitie uitgerold over de hele afdeling (Oost, Midden en West). Dit
heeft gezorgd voor 10 zondagochtenden waar veel (nieuwe) jeugdspelers mee hebben gedaan. In het najaar
krijgt dit een vervolg. De voorrondes voor de nationale jeugdmeerkampen staan weer op het programma. De
inschrijfinformatie volgt kort na de zomervakantie. In het najaar zijn er ook de Topmeerkampen (let op! Deze
zijn normaal gesproken in januari) en het Jeugdklassentoernooi. De competitie gaat in september weer van
start, waarbij er nu ook op de zondagen een duo-competitie is voor de jeugd. Ook de voorbereidingen voor
het Jeugdranglijstweekend Tilburg zijn gestart. Daarnaast zullen er hopelijk ook verenigingen zijn die weer
activiteiten gaan organiseren. Hieronder vind je een overzicht van geplande data. Verspreid deze s.v.p. nu al
naar je jeugdleden en hun ouders en naar de kaderleden die betrokken zijn bij de jeugd.
Overzicht van de activiteiten:
• 18 september: Topmeerkampen (voorrondes jeugdklassentoernooi);
• 25 september, 16 oktober, 20 november en 11 december zijn de speeldagen van de Table Stars DuoCompetitie. Zie andere bijlage welke is bijgevoegd bij deze mailing;
• 2 en 30 oktober zijn de voorrondes NJM;
• 22 oktober: Jeugdklassentoernooi 2022 tijdens de NK in Zwolle;
• 12 en 13 november: Jeugdranglijstweekend Tilburg.

TT2 opleiding en workshops
Bij voldoende aanmeldingen gaan in september TT2 opleidingen van start in Middelburg en in
Helmond/Eindhoven!
Tafeltennistrainer 2 is een echte trainersopleiding. Er wordt opgeleid tot trainer, met name
jeugdtrainer. Men leert hier onder andere basiszaken over pedagogiek, didactiek, leiding geven en het
voorbereiden en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan. Daarnaast worden natuurlijk ook
de basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis geleerd.
Deze opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten, enkele maanden stage lopen en het maken van enkele
opdrachten in de praktijk. Tafeltennistrainer 2 is vooral geschikt voor mensen die beginnen met het
trainersvak, bijvoorbeeld jeugd vanaf 16 jaar of vrijwilligers die al vaker bij de trainingen hebben
geassisteerd.
Een Tafeltennistrainer 2 is vaak nodig tijdens lessen op scholen, tijdens trainingen op de club en kan ook
uitvoerend lesgeven. Naast jonge en oudere jeugd wordt er ook aandacht besteed aan bepaalde
doelgroepen zoals meisjes, para-sporters of ouderen.

Bij voldoende aanmeldingen willen we de TT2 op korte termijn starten in Middelburg en in
Helmond/Eindhoven. Het is de bedoeling dat alle bijeenkomsten dit najaar plaatsvinden.
Aanmelden voor de TT2 opleiding
Deelnemers kunnen zich, zonder betaling, aanmelden via de webshop middels deze link:
Opleidingen - NTTB. Bij voldoende aanmeldingen start de organisatie. Er zal voor deze TT2 opleidingen een
aanvraag gegaan worden bij het Sportakkoord. Hierdoor is het, als deze aanvraag gehonoreerd wordt,
mogelijk een deel van de kosten terug te krijgen. Ook zal er gekeken gaan worden naar een aanvullende
restitutie vanuit de NTTB/ZuidWest. We verwachten dat de restitutie (na het afronden van de opleiding)
minstens 25% zal zijn.
Workshops Tafeltennisbegeleider en Table Stars Challenge
We merken dat er bij veel verenigingen aandacht is voor werving van jeugdleden. Het is dit najaar mogelijk
om workshops te (laten) organiseren bij je club. Hier kunnen trainers, assistent-trainers, leden en ouders van
jeugdleden aan deelnemen. Ook kunnen we omliggende verenigingen benaderen voor aanvullende
deelnemers.
Het gaat hierbij om de workshops Tafeltennisbegeleider 1 en om Table Stars Challenge. We kunnen deze
workshops aanvragen bij het Sportakkoord. Als hier subsidie voor toegekend wordt, kunnen we deze
workshops kosteloos verzorgen. Voor meer informatie of voor aanmelden kun je de volgende link
invullen:Het Sportakkoord invulformulier - NTTB . Het Table Stars programma is uitstekend geschikt voor
jonge jeugd (vanaf ca 6 jaar). Het richt zich op spelplezier en motorische ontwikkeling. We willen
verenigingen tools bieden om dit uit te voeren. In een paar stappen gaan deze kinderen van kennismaking
met tafeltennis naar ‘wedstrijdklaar’. Naast het vinden van een betere aansluiting naar de tafeltennissport is
het doel van Table Stars ook dat dit lesprogramma bijdraagt aan de motorische en cognitieve ontwikkeling
van jonge kinderen. Naar deze ontwikkeling is in 2018 onderzoek gedaan. Zie https://www.nttb.nl/speeltafeltennis/jeugd/table-stars
- Aanmeldingen die voor de herfstvakantie ingediend worden kunnen wij in behandeling nemen.
Tafeltennisbegeleider 1 (TT-1)
TT-1 is een cursus waar je in twee dagdelen kennismaakt met het begeleiden van jeugd. De cursus is
geschikt voor ouders/verzorgers van jeugdleden, oudere jeugdleden en andere vrijwilligers die aan de slag
willen met het begeleiden van de jeugd tijdens competitie en/of toernooien. Onderdeel van deze cursus is het
spelregelbewijs via Tafeltennismasterz. Meer informatie over de TT1 kun je vinden via deze link:
Tafeltennisbegeleider 1 - NTTB.
Table Stars Challenge
Het Table Stars programma is uitstekend geschikt voor jonge jeugd (vanaf ca 6 jaar). Het richt zich op
spelplezier en motorische ontwikkeling. We willen verenigingen tools bieden om dit uit te voeren. In een paar
stappen gaan deze kinderen van kennismaking met tafeltennis naar ‘wedstrijdklaar’. Naast het vinden van
een betere aansluiting naar de tafeltennissport is het doel van Table Stars ook dat dit lesprogramma bijdraagt
aan de motorische en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Naar deze ontwikkeling is in 2018
onderzoek gedaan. Zie: Table Stars - NTTB

Kalender en activiteiten
Vanaf september zullen toernooien welke georganiseerd worden door de verenigingen niet meer
geplaatst worden in deze InfoZuidWest. Mocht je aandacht willen schenken aan een activiteit of
aan een evenement dan kun je hiervoor een mailtje sturen naar webmaster Rob van Gogh via:
webmaster@nttb-zuidwest.nl. Hij zal zorgen dat de evenementen op de kalender komen van
ZuidWest en ook zal hij voor verspreiding zorgen via de social media van ZuidWest.

Overige mededelingen

InfoZuidWest – 2021/2022 nummer 16

pagina 1 van 4

