Table Stars Duo pré-Competitie – Najaar 2022
Inschrijven nu mogelijk voor alle rondes!
Doelstelling: Wat is het?
Voor beginnende jeugdspelers komt de reguliere competitie soms te vroeg of is het moeilijk
om een team te vormen. Deze 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 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 3 locaties in een regio
(oost, midden, west) van de afdeling. 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..

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

1

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).
Datum

Oost

Midden

West

25 september

TTV Stiphout
(Stiphout)

TTV Waalwijk
(Tilburg)

Hotak’68
(Hoogerheide)

16 oktober

TTCV
(Veghel)

TTV TIOS’51
(Tilburg)

Vice Versa’51
(Oudenbosch)

20 november

TTV Valkenswaard
(Valkenswaard)

Belcrum
(Breda)

Tanaka
(Etten Leur)

11 december

TTV Flash
(Eindhoven)

TTV Tios’51
(Tilburg)

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
12:15 uur.

Aanmelden

Via de website www.toernooiaanbod.nl of via email aan de regionale
contactpersoon (zie hieronder) 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 niet 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).
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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.

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
team 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
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