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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). De afdeling is 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. 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)
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
•
•
•

•

Tijdens de competitie is het niet mogelijk om een lid te muteren van CG naar niet-CG. Na de
factuurdatum (dus na 10 mei 2022) is dit weer mogelijk. [CG = competitiegerechtigd.]
Het is altijd mogelijk om te muteren naar CG.
Leden die in het voorjaar 2022 niet CG waren en in het najaar wel competitie gaan spelen kunnen
na 10 mei gemuteerd worden naar CG. Doe dit niet voor 10 mei. Als dit per ongeluk al wel gedaan
is stuur dan uiterlijk 8 mei een mailtje naar nas@tafeltennis.nl en vermeld hierbij het bondsnummer
en de naam van de betreffende speler.
Leden kunnen alleen opgenomen worden in een competitieteam als zij op dat moment geregistreerd
staan als CG-gerechtigd lid van de vereniging. Voorbeeld: als een team in juni aangemeld wordt
dienen alle spelers van het team per 1 juni in NAS te staan. Bij aanmelding lidmaatschap per 1 juli
kan een lid niet in juni opgenomen worden in een team. Voor een verzoek tot correctie van de
aanmelddatum kun je een e-mail sturen naar nas@tafeltennis.nl.

•

•
•

Leden die in het voorjaar in een competitieteam stonden en hun lidmaatschap opgezegd hebben
dienen afgemeld te worden per 30 juni. Leden die in een competitieteam staan mogen niet tijdens
de competitie worden afgemeld als lid. Als dit toch gebeurt kan de NTTB de einddatum
lidmaatschap muteren naar eind juni, respectievelijk eind december. Let op: leden die lid blijven van
de vereniging (maar stoppen met competitie spelen) dienen lid te blijven in NAS.
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.

Mededelingen SCL
Mededelingen najaarscompetitie 2022:
Beste wedstrijdsecretaris,
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 1 MEI en uiterlijk 6 JUNI 2022.Hierdoor hebben jullie
meer tijd als in voorgaande jaren.
In verband met de benodigde voorbereidingstijd zal op deze uiterste datum GEEN uitstel worden verleend.
Alle leden die op de teamlijst staan dienen vóór donderdag 1 juni 2022 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
1 juni 2022 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.
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 augustus 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 augustus 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 31-12-2009 (dispensatie mogelijk voor iedereen die geboren is tussen 01-01-2007 en
31-12-2007)
Sinds 1 juli 2021 zijn de leeftijdsgrenzen en benamingen voor de leeftijdsgroepen door de NTTB aangepast:
O19 zijn geboren van
01-01-2004 t/m 31-12-2005
O17 zijn geboren van
01-01-2006 t/m 31-12-2007
O15 zijn geboren van
01-01-2008 t/m 31-12-2009
O13 zijn geboren van
01-01-2010 t/m 31-12-2011
O11 zijn geboren op of na
01-01-2012
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 2022/2023, dus van 1 juli 2022 tot en
met 30 juni 2023.
DISPENSATIES
1.
2.
3.

Voor O11 en O13 is dispensatie nodig om in de juniorencompetitie uit te komen.
Voor iedereen die geboren is tussen 01-01-2007 en 31-12-2007 is dispensatie nodig om in de
startersklasse uit te komen.
1e jaars senioren (geboren tussen 01-01-2003 en 31-12-2003) mogen in de juniorencompetitie
uitkomen. Hiervoor is geen dispensatie nodig.
O19-jeugdleden en spelers die geboren zijn tussen 01-01-2006 en 31-12-2006 mogen in de
seniorencompetitie uitkomen. Hiervoor is geen dispensatie nodig.

4.
5.

Aan iedereen die geboren is na 31-12-2007 wordt geen dispensatie verleend om in de
seniorencompetitie uit te komen.
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 spelers geboren tussen 01-01-2007 en 31-12-2007
om uit te komen in de seniorencompetitie wordt een terughoudend beleid gevoerd.

Alexander Heil / Ronald Brekelmans
SCL/JCL NTTB Afdeling Zuidwest
Speeldatums najaar 2022:
Aan onderstaand speelschema kunnen geen rechten worden ontleend. Het speelschema is dan ook nog
onder voorbehoud.
Senioren:
1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

12 - 17 sep

19 - 24 sep

24 - 29 okt

14 - 19 nov

21 - 26 nov

A–D
F–B
C–E

B–A
D–C
F–E

31 okt – 5
nov
A–F
C–B
E–D

7 - 12 nov

F–A
B–C
D–E

3-8
okt
E–A
B–D
C–F

10 - 15 okt

A–B
C–D
E–F

26 sep - 1
okt
A–C
E–B
D–F

D–A
B–F
E–C

C–A
B–E
F–D

A–E
D–B
F–C

P/D-wedstrijden najaarscompetitie 2022:
Deze wedstrijden zullen worden gespeeld op vrijdag 9 december 2022. Aan deze datum kunnen geen
rechten worden ontleend.
Jeugd:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17-9

24-9

1-10

8-10

15-10

29-10

5-11

19-11

26-11

3-12

A–B
C–D
E–F

F–A
B–C
D–E

A–C
E–B
D–F

E–A
B–D
C–F

A–D
F–B
C–E

B–A
D–C
F–E

A–F
C–B
E–D

C–A
B–E
F–D

A–E
D–B
F–C

D–A
B–F
E–C

Verplaatste wedstrijden naar 13/14 mei:
Op dit moment zijn er een aantal wedstrijden verplaatst naar 13/14 mei aanstaande. In verband met de
geplande P/D-wedstrijden op vrijdag 13 mei kunnen er in dat weekend geen inhaalwedstrijden gespeeld
worden. Graag deze wedstrijden verzetten naar een andere speeldatum, met als uiterste datum zaterdag 7
mei. Het is dus niet toegestaan om na wedstrijden in te halen na zaterdag 7 mei aanstaande.
Play-Offs en Play-Downs poules van 7 en 8:
De speelschema’s van de play-offs en play-downs zijn bekend. Alle wedstrijdsecretariaten van de betrokken
teams/verenigingen zijn inmiddels persoonlijk in kennis gesteld. Voor geïnteresseerden zijn de play-offs en
play-downs ook als PDF toegevoegd aan de IZW. De nieuwe indelingen zijn ook in NAS en de bekende apps
te vinden.
Voor de duidelijkheid nog even het volgende;
•
De winnaar van de play-off is kampioen en promoveert
•
De nummer 2 (behalve in de 3e Klasse F) speelt een P/D-wedstrijd tegen de nummer 5 uit de
opvolgende hogere klasse
•
De nummer 7 (behalve in de 7e Klasse A en D) speelt een P/D-wedstrijd tegen de nummer 2 uit de
opvolgende lagere klasse
•
De nummer 8 (behalve in de 7e Klasse A en D) degradeert naar de opvolgende lagere klasse.
•
De nummers 3, 4, 5 en 6 handhaven zich in dezelfde klasse.
Indeling P/D-wedstrijden:
Hieronder de voorlopige indeling van de P/D-wedstrijden. Onderstaand schema is op basis van de huidige
stand. Er moet nog 1 speelronde en enkele wedstrijden inhaalwedstrijden worden gespeeld. Aan deze
indeling kunnen geen rechten worden ontleend. In de tiende en laatste speelronde hebben zich nog enkele
wijzigingen voorgedaan. Ik heb deze teams rood gemaakt. Op 6 en 7 mei worden er nog een aantal
(belangrijke) inhaalwedstrijden gespeeld, dus het schema is nog steeds niet definitief.
3e/4e Klasse
(3A) Het Markiezaat 3
(3B) TT Goes 1
(3C) Vice Versa ’51 1
(3D) Die Meede 2

-

(4A) Effect ’71 1
(4B) TCO ’78 1
(4C) Smash 2
(4E) Never Despair 6

4e/5e Klasse
(4A) Arnemuiden 4
(4B) Kerkwerve 1/Hotak 4
(4C) Smash ’76 5
(4D) Red Star ’58 3

-

(5A) Den Dijk 1
(5B) Tanaka 5
(5C) Breda 2
(5D) OTTC 4

(3E) Belcrum 7
(3F) TTV Maashorst 2
(3G) MTTV ’72 2
(3H) Wilvo/TTV Bergeijk 4
(3K) Stiphout 4

-

(4D) De Batswingers 2
(4F) TTCV v Herw. 5
(4G) Flash 7
(4H) Taveres 2
(4K) Budilia 2

5e/6e Klasse
(5A) Westerzicht 2
(5B) ODT Kanjers Uitz. 8
(5C) Het Markiezaat 6
(5D) Return Oss 3
(5E) PJS 2
(5F) Valkenswaard 4
(5G) Taveres 3
(5H) Flash 10
(5K) Unicum 10

-

(6A) Den Dijk 2
(6B) WITAC ’89 2
(6C) The Back Hands 7
(6D) de Batswingers 3
(6E) TTVE 3
(6F) TTV Maashorst 4
(6G) TTV Veldhoven 13
VRIJ
(6H) TTV Veldhoven 12

(4E) Rotac ’82 2
(4F) Taverbo 7
(4G) Never Despair 8
(4H) LUTO 5
(4K) Unicum 6

-

(5E) NTTV 2
(5F) TTV Maashorst 3
(5G) Budilia 3
(5H) Geenhoven 2
(5K) Stiphout 7

6e/7e Klasse
(6A) Aloysius 2
(6B) Scaldina 3
(6C) Tanaka 6
(6D) Smash 3
(6E) Taverbo 10
(6F) JCV 3
(6G) ATTV ’71 3
(6H) Unicum 11

-

VRIJ
(7A) WITAC ’89 3
VRIJ
VRIJ
(7B) Never Despair 10
(7C) TIOS ’51 8
VRIJ
(7D) TTV Veldhoven 14

De volgende zalen krijgen P/D-wedstrijden toegewezen:
Rotac ’82 – de Kruiskamp ’81 – Flash/Renata – ATTC ’77 – The Back Hands – ODT/Kanjers Uitzendbureau
– TTV Westerzicht.
Welke wedstrijden waar worden gespeeld volgt bij de definitieve indeling van de P/D-wedstrijden. Naar
verwachting zal dit maandag 9 mei zijn.
Verzette wedstrijden: Geen nieuwe wedtrijden verzet.

Boetelijst:
Nr
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Wedstrijdnr

12803
12903
13001
14102
10705
10705
13106
10404
10506
10805
13706
12101
12704
10409
11107
14609
14815
13613
11611
12413
12815
13913
11914
13326
10409
10714
12316
14115
13010

11310
14710

Vereniging
OTTC
OTTC
TTV Veldhoven
LUTO
TTV Een En Twintig
OTTC
The Back Hands
TCS
Arnemuiden
TT Goes
TTCV van Herwaarden
Unicum
TTC Deurne
TTV Een en Twintig
Yerseke
Arnemuiden
TTC Middelburg
Yerseke
Scaldina
TTCV v Herwaarden
Valkenswaard
Back Hands
Taveres
Flash
Never Despair
Budilia
TTCV van Herwaarden
MTTV ‘72
Westerzicht
TTV Een en Twintig
Die Meede
Smash ‘76
Flash
Flash
ATTC ‘77
Hotak ‘68
Belcrum
TTC Middelburg
TCO ‘78
Yerseke
Unicum
Die Meede
Arnemuiden
TT Goes
Middelburg
Budilia
Arnemuiden
Budilia

Reden/Omschrijving
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)
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
Persoonlijke resultaten speler Z foutief ingevuld
Geen handtekening aanvoerder
Geen bondsnummer spelers Y en Z
Geen aanvangstijd ingevuld
Geen wedstrijdnummer ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Niet opgekomen
Persoonlijke prestaties speler B foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Geen pouleletter ingevuld
Pouleletter foutief ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Geen handtekening aanvoerder
Geen wedstrijdnummer ingevuld
“Formulier afkomstig van…” niet ingevuld
Geen einduitslag ingevuld
Geen wedstrijdnummer ingevuld
Kopie formulier ontvangen ipv origineel
Persoonlijke prestaties speler Y foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Verkeerde klasse ingevuld
Uitslagen niet/niet tijdig gemeld in NAS (10319 – 12519)
Uitslagen niet/niet tijdig gemeld in NAS
(10821 – 11321 – 12221)
Uitslag niet/niet tijdig gemeld in NAS (11419)
Uitslag niet/niet tijdig gemeld in NAS (13121)
Uitslag niet/niet tijdig gemeld in NAS (14719)
Formulier te laat ontvangen
Persoonlijke resultaten XYZ foutief ingevuld

Bedrag
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 20,€ 10,€ 30,€ 11,50
€ 7.€ 11,50
€ 5,€ 20,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 7,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 22,50
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 7,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 20,€ 30,€ 10,€ 10,€ 10,€ 5,€ 5,-

049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077

12617
10916
14918
13607
14823
10119
10919
12421
12921
14627
14921
15128
13227
13223
14626
10523
16202
11322
11322
15401
16602
15302
16001
12923
16506
11323
16806
14523
12621

JCV
Return Oss
Never Despair
Een en Twintig
Het Markiezaat
SV Red Star ‘58
TTVE
Belcrum
Unicum
Budilia
Never Despair
Budilia
Vice Versa ‘51
Het Markiezaat
Flash
TTCV van Herwaarden
Belcrum
ODT/Kanjers Uitzendb
Smash ‘76
Smash ‘76
Hotak ‘68
TTV Maashorst
TCS
Renata
ATTV ‘71
TCS
Een en Twintig
HTTC Heerenwaarden
BSM

W. de Waal niet als invaller vermeld
Geen einduitslag ingevuld
Geen reden spelen onvolledig team
Pouleletter foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Persoonlijke prestaties speler Y foutief ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
Geen aanvangstijd ingevuld
Geen bezoekende vereniging ingevuld
“Formulier afkomstig van…” niet ingevuld
Geen aanvangstijd ingevuld
Geen reden spelen onvolledig team
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Persoonlijke prestaties XYZ foutief ingevuld
Geen reden spelen met onvolledig team
Persoonlijke prestaties Z foutief ingevuld
Persoonlijke prestaties A foutief ingevuld
Niet opgekomen
Geen teamnummer bezoekende vereniging ingevuld
Geen einduitslag ingevuld
Persoonlijke prestaties Y foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Klasse(nummer) foutief ingevuld
Wedstrijdnummer foutief ingevuld
Geen ontvangende vereniging ingevuld
Persoonlijke prestaties AB foutief ingevuld
Persoonlijke prestaties X foutief ingevuld

€ 5,€ 5,€ 11,50
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 11,50
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 11,50
€ 5,€ 5,€ 22,50
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,-

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

Mededelingen JCL
Uitslag beslissingswedstrijd Hoofdklasse:
Belcrum 1 – TTV Valkenswaard
5-5 (Belcrum wint op gamesaldo 20-18)
Verzette wedstrijden:
Wedstr. Nr.:
Klasse: Wedstrijd:
22106
J1A1
Never Despair 1 – The Back Hands 2

Van:
30-04-2022

Naar:
n.t.b.

Boetelijst:
Nmr
514
515
516

Wedstrijd
nummer
22305

Vereniging

Omschrijving boete

Bedrag

TTC Middelburg
TT Goes
Hotak ‘68

Speler M. Goedhart ongerechtigd
Uitslagen niet tijdig in NAS ingevoerd
Uitslag niet tijdig in NAS ingevoerd

€ 11,50
€ 10,00
€ 10,00

Vervallen boete:
513
Ronald Brekelmans
SCL NTTB Afdeling Zuidwest

Table Stars Duo- Competitie

Table Stars Duo-Competitie – Voorjaar 2022
Inschrijven nu mogelijk voor Ronde 4 en 5!
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.
Data

Er wordt in het voorjaar maandelijks gespeeld op een viertal data (telkens in de regio’s
oost, midden en west).
Datum

Oost

22 mei

TTV Veldhoven
(Veldhoven)

12 juni

TTV Flash
(Eindhoven)

Midden

TTV Waalwijk
(Waalwijk)

West

Tanaka
(Etten-Leur)
TTV Batswingers
(Gilze)

Voor alle informatie en inschrijven zie deze link: https://zuidwest.nttb.nl/competitie/competitie-tablestars/

NTTB Zomercompetitie gaat 3 juni van start!
Kijk op de website van nttb-zuidwest (https://zuidwest.nttb.nl/competitie/zomercompetitie-nttb-zuidwest/) voor
alle informatie.
Je vindt hier ook een inschrijfformulier en een overzicht van de inschrijvingen, de zalen waar gespeeld gaat
worden, etc.
Verenigingen in West-Brabant die hun zaal beschikbaar willen stellen voor 1 of meerdere vrijdagen, kunnen
een mail sturen naar Joost Schoenmakers (joost@jschoenmakers.nl).
Laat daarbij aub ook weten op welke data de zaal beschikbaar is en hoeveel tafels er per avond beschikbaar
zijn.
Namens de organisatie van de NTTB Zomercompetitie,
Joost Schoenmakers

Medelingen Toernooien
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)

25 mei mixed-dubbeltoernooi TTV Markiezaat
Op Woensdagavond 25 mei 2022 willen wij bij Tafeltennisvereniging Het Markiezaat te Bergen op Zoom
alweer ons 20e Mixed-dubbeltoernooi organiseren. Dit is de woensdag voor Hemelvaart, de volgende dag is
meestal een vrije dag voor iedereen. Aanvang toernooi 20.00 uur Inschrijfgeld € 5,- p.p. Locatie TTV Het
Markiezaat
Klik op de link voor alle informatie en om in te schrijven: https://zuidwest.nttb.nl/mixed-dubbeltoernooi-ttvmarkiezaat/

5 juni ODT Kanjers!Uitzendbureau Open Teamtoernooi 2022
Na twee Corona-afgelastingen in 2020 en 2021 mogen jullie je eindelijk weer inschrijven voor ons ODT
Kanjers! Uitzendbureau Open Teamtoernooi 2022 op zondag 5 juni 2022!
Wie worden de kampioenen in 2022?!
Klik op de link voor alle informatie en om in te schrijven: ODT Kanjers! uitzendbureau teamtoernooi - Afdeling
Zuidwest NTTB

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