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 Seizoen 2004/2005 Nr.  18     21-12-2004

Indien onbestelbaar: 
Plutostraat 17, 
5694 SV Breugel 

IInnffooZuidWest 

Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest 

Hotel Restaurant Congrescentrum Tivoli 
Markt 68 

 Oudenbosch 
tel: 0165-312412 
fax: 0165-320444 

www.hotel-tivoli.nl 
info@hotel-tivoli.nl 

    
       TPG Post 
 
       
         Port betaald 
         Port payé 
         Pays-Bas 

 www.nttb-zuidwest.nl 
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Ledenadministratie 
Leden afmelden 
Spelers, die in januari 2005 geen competitie spelen, moeten uiterlijk 6 januari 2005 bij mij 
afgemeld worden.  
Leden die per 1 januari 2005 geen lid meer zijn van de vereniging, moeten ook uiterlijk 6 
januari 2005 bij mij afgemeld worden. 
Voor leden die geen lid meer zijn en niet tijdig bij mij zijn afgemeld, wordt de contributie 
over het jaar 2004 berekend. Hiervoor kan geen creditnota worden aangevraagd. 
 
Leden aanmelden 
Leden die in januari competitie gaan spelen en nog niet competitiegerechtigd zijn, moeten 
in december bij mij aangemeld worden. In januari krijgt u dan de stam/jaarkaarten 
toegestuurd.  
Basisleden mogen natuurlijk ook aangemeld worden. Zij mogen dan wel deelnemen aan 
toernooien. 
 
Wijzigingen wedstrijdsecretariaat  
Wijzigingen in het wedstrijdsecretariaat dienen niet alleen op de teamlijst te staan, maar 
moeten ook aan mij doorgegeven worden. 
 
Toezending competitieboek papieren versie 
Verenigingen of personen die het competitieboek in een papieren versie toegestuurd 
willen krijgen, dienen dit zo snel mogelijk aan mij door te geven. Wanneer ik geen bericht 
krijg neem ik aan dat u het boek via de website wilt ontvangen. 
 
Alle wijzigingen mogen per post of per e-mail gestuurd worden naar 
 
Ria Elshof 
Plutostraat 17 
5694 SV Breugel 
Tel. 0499-476222 
e-mail: ledenadmie@nttb-zuidwest.nl 
 
 
 
Inschrijving ZuidWest Tafeltenniskampioenschappen 2005 geopend 
  
Op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2005 worden in Veldhoven de ZuidWest Tafeltenniskampioenschappen 
georganiseerd. Het organiserende ttv Veldhoven en het bestuur van de afdeling ZuidWest rekenen op een 
grote deelname aan deze afdelingskampioenschappen. Ons verzoek is om deze kampioenschappen onder 
de aandacht van uw leden te brengen en zoveel mogelijk deelnemers in te schrijven. 
  
In de convocatie vindt u alle benodigde informatie over de ZuidWest Tafeltenniskampioenschappen en de 
wijze van inschrijving. Toch nog vragen of opmerkingen? Bel of mail met Peter Fens: 076 5289700 of 
pfens@planet.nl 
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MEERKAMPEN  JEUGD MET EEN C-  EN  D- LICENTIE   
 
De werkgroep T en W van de afdeling ZuidWest nodigt hierbij alle jeugdleden (meisjes en jongens) 
van de afdeling met een C en D licentie  en alle welpen uit  om deel te nemen aan de 
jeugdmeerkampen. 
Het betreft hier alle jeugdleden die in de voorjaarscompetitie uitkomen in de jeugdcompetitie. 
De  meerkampen worden zoveel mogelijk gespeeld in meerkampen van 8 personen. 
 
Als er bij de meisjes in een bepaalde licentieklasse te weinig deelneemsters zijn  ( <8) dan zullen 
deze meisjes ingedeeld worden in  een gelijkwaardige klasse bij de jongens. 
 
 
De speeldata zijn:  
Zondag  20  februari  2005 1e ronde 
Zondag  6  maart  2005 2e ronde 
Zondag  3 april          2005 finale 
 
Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 
 
Junioren (geboren in 1987, 1988en 1989) 
Kadetten (geboren in 1990 en 1991) 
Pupillen (geboren in 1992 en 1993) 
Welpen  (geboren vanaf 1 januari 1994) 
 
 
Doordat onderstaande jeugdleden het afgelopen seizoen niet zijn opgekomen zijn deze niet 
gerechtigd in het seizoen 2004-2005 deel te nemen aan deze meerkampen. 
Het betreft: 
N.Seelen  Breda   P:Geurts Never Despair 
T.v.Vreeswijk  Tanaka  T.vd.Tillaard Taverbo 
M.Korger  TTCV/Herw. 
 
De aanvangstijden van de wedstrijden is steeds om 11.00 uur. 
De inschrijfkosten bedragen  € 4,00 per persoon. 
Het inschrijfgeld wordt tzt door de afdelingspenningmeester in rekening gebracht. 
 
Verenigingen die op bovenstaande dagen (of een van deze dagen)  hun zaal beschikbaar willen 
stellen kunnen dit kenbaar maken op bijgaand inschrijfformulier. 
 
 
U wordt verzocht de inschrijfformulieren uiterlijk  16 januari 2005  in te sturen naar: 
 
Rene Lauwerijssen   
Fluwijnberg  40, 
4708 CA, Roosendaal 
Tel.: 0165-54750 
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ZUIDWEST TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 2005 
 

Datum  
Zaterdag 21 mei, jeugdtoernooi 
Zondag 22 mei, seniorentoernooi 
 

Accommodatie Sportcomplex De Heiberg, Heerseweg 49,  
5504 KP Veldhoven,  040 –2543990. 
 
Komende uit richting Tilburg/Den Bosch:  
Maastricht volgen, neem afslag Veldhoven-zuid, linksaf 
Veldhoven, daarna 2e rotonde (Wouters parket) linksaf na 
300 meter, links sportcomplex de Heiberg.  
Komende uit richting Venlo/Maastricht/Antwerpen: 
Amsterdam/Den Bosch/Breda volgen, neem afslag 
Veldhoven-zuid, linksaf, daarna 2e rotonde (Wouters 
parket) linksaf na 300 meter, links sportcomplex de 
Heiberg.  
 

Organisatie Tafeltennisvereniging Veldhoven 
 

Toernooicommissie Frans Pelgrim, Huub Wijnen, Peter Putmans, Kasper 
Jonkers 
 

Toernooileider Frans Pelgrim, Witvrouwsberg 36, 5508 DZ Veldhoven. 
 040-2544533 (na 18.00 uur)  zwk@ttvv.nl 

 
Bondsvertegenwoordigers Jeugd : Daan Mijnsbergen 

Senioren: Harrie Kuijpers. 
 

Goedkeuring Goedkeuring is verleend door de NTTB afdeling Zuidwest 
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Aanvang  Zaterdag 21 mei: 09.00 uur  
Zondag 22 mei:  09.30 uur 
 

Tafels Maximaal 65 tafels 
 

Ballen Er zal gespeeld worden met witte Threeball 3 ster ballen 
 

Deelname Deelname staat open voor NTTB leden van de afdeling 
Zuidwest. 
 

Speelwijze lnschrijven wil zeggen dat men inschrijft voor zowel het 
enkel als het dubbel. Alle wedstrijden en finales worden 
gespeeld in ‘best of five’ met games tot 11 punten. 
 
 

Enkelspel Eerste ronde meerkampen. 
De nummers 1 en 2 van de meerkamp gaan naar de 
volgende ronde. Daarna afvalsysteem. Bij gelijk eindigen in 
de meerkamp is de meerkampregel van toepassing. Men 
mag uitsluitend inschrijven in de eigen Iicentie en 
leeftijdsklasse. 

 
Dubbelspel 

 
Direct afvalsysteem. 
De deelname aan het dubbelspel is verplicht. 
 

Dubbelspel senioren Met kan inschrijven met iedere partner, mits van hetzelfde 
geslacht. Het dubbel wordt ingedeeld in de klasse van de 
speler of speelster met de hoogste licentie 
Indien bij de inschrijving geen dubbelpartner is ingevuld, 
zal deze door de organisatie worden aangewezen. 
 

Dubbelspel jeugd Met kan inschrijven met iedere partner, mits van hetzelfde 
geslacht. Verderop staan de dubbelspelklassen voor de 
jeugd vermeld. Als 2 spelers in 2 verschillende 
dubbelklassen thuis horen worden ze ingedeeld in de 
hoogste klasse.  
Indien bij de inschrijving geen dubbelpartner is ingevuld, 
zal deze door de organisatie worden aangewezen. 
 

Samenvoegen klassen Voor het enkelspel en dubbelspel geldt dat in een klasse 
minimaal acht deelnemers of dubbelparen moeten zijn. Bij 
minder dan 8 deelnemers kan in overleg met de 
Bondsvertegenwoordigers besloten worden dat klassen 
samengevoegd worden.  
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Inschrijving Voor de inschrijving in een jeugdklasse geldt de licentie 
zoals deze vermeld staat op de licentielijst welke de 
afdeling Zuidwest heeft gepubliceerd.  
Zie hiervoor: www.nttb-zuidwest.nl 
 
Alle niet in deze lijst opgenomen junioren, kadetten, 
pupillen bij de A, B, C licenties en welpen met een A 
licentie, hebben een D licentie. Jeugdspelers(sters) die 
uitkomen in de landelijke of afdelings -seniorencompetitie 
en willen deelnemen aan de afdelings -kampioenschappen, 
mogen zowel deelnemen aan het jeugd- als aan het 
seniorentoernooi. 
 
Voor de senioren geldt de licentie zoals deze staat vermeld 
op de jaarkaart. De licentie is ook terug te vinden op 
www.nttb-zuidwest.nl 
 
Let op: bij de indeling van de deelnemers wordt de laatst 
beschikbare licentielijst gehanteerd. Mogelijk kan een 
licentie bij de inschrijving anders zijn dan bij de indeling. 
De licentie bij de indeling is dan bepalend. 

 
Meisjes en jongensklassen 

 
Inschrijven is mogelijk in de volgende klassen: 

 
Enkelspel 

 

Junioren  A, B, C en D  (geboren van 01-01-1987 t/m 31-12-1989)
Kadetten A, B, C en D  (geboren van 01-01-1990 t/m 31-12-1991)
Pupillen A, B, C en D  (geboren van 01-01-1992 t/m 31-12-1993)
Welpen A en D              (geboren op/na 01-01-1994) 
 
Dubbelspel Meisjes 

 

Jeugd 1 Junioren A/B, Kadetten A 
Jeugd 2 Junioren C, Kadetten B, Pupillen A 
Jeugd 3 Junioren D, Kadetten C/D, Pupillen B, Welpen A 
Jeugd 4 Pupillen C/D, Welpen D 
 
Dubbelspel Jongens 

 

Jeugd 1 Junioren A/B, Kadetten A 
Jeugd 2 Junioren C, Kadetten B, Pupillen A 
Jeugd 3 Junioren D, Kadetten C, Pupillen B 
Jeugd 4 Kadetten D, Pupillen C, Welpen A 
Jeugd 5 Pupillen D, Welpen D 
 
Dames en herenklassen 

 
Inschrijven is mogelijk in de volgende klassen: 

 
Enkelspel 

 

Heren A, B, C, D, E, F, G en H klasse 
Dames A, B, C, D, E en F klasse 
Dubbelspel  
Heren A, B, C, D, E, F, G en H klasse 
Dames A, B, C, D, E en F klasse 
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Algemeen 

 
Inschrijven in zowel een hogere als een lagere 
licentieklasse is verboden en strafbaar. Een dubbel wordt 
ingedeeld op basis van de klasse van de sterkste speler. 
Indien men lid is van meerdere verenigingen is men 
verplicht zowel de vereniging waarvoor men inschrijft als 
de vereniging waarvoor men competitie speelt te 
vermelden. 
 

Stam en jaarkaart Elk senior NTTB lid en elk jeugd NTTB lid dat inschrijft in 
de seniorenklasse, dient bij inschrijving in het bezit te zijn 
van een geldige stam en jaarkaart. 
Beide documenten moeten in overeenstemming zijn, 
bovendien moet de opgegeven licentie opgenomen zijn in 
de registratielijst van de geldende licenties van de afdeling 
Zuidwest. 
 

Inschrijfadres Peter Fens, Pastoor Pottersplein 25, 4815 BA Breda, 
 076-5289700   pfens@planet.nl 

Spreadsheets kunnen naar dit e-mail adres worden 
gezonden. 
 

Inschrijfgeld Jeugd :  € 6,50 (voor enkel - en dubbelspel) 
Senioren :  € 8,00 (voor enkel - en dubbelspel) 
 

Inschrijven verplicht tot betaling! 
 
Inschrijfformulier 

 
Bij voorkeur inschrijven via de spreadsheet die te 
downloaden is vanaf: http://www.nttb-zuidwest.nl 
De spreadsheet kan ook worden aangevraagd via 
pfens@planet.nl 
 
Aan uw vereniging zijn ook verzamelinschrijfformulieren 
voor dames, heren, meisjes en jongens toegezonden.  
Deze kunt u gebruiken om in uw zaal op te hangen. De 
organisatie heeft grote voorkeur om de inschrijvingen via 
de spreadsheet ingestuurd te krijgen die via de website van 
de afdeling is te downloaden.  
 

Bevestiging inschrijving Iedere vereniging ontvangt binnen twee werkdagen na 
inschrijving een bevestiging per mail van deze inschrijving. 
Als een vereniging deze bevestiging niet heeft ontvangen, 
gelieve per omgaande contact met Peter Fens op te nemen.
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Betaling Gelijktijdig bij inschrijving op: Postbank 3721282 
t.n.v. penningmeester TTV Veldhoven 
onder vermelding van “Zuidwest kampioenschappen 
2005”+ naam van de inschrijvende vereniging 
 

Sluitingsdatum inschrijving Donderdag 17 maart 2005 
 

Prijzen Er zijn twee prijzen per klasse 
 

Prijsuitreiking Direct na afloop van een finale worden de prijzen uitgereikt.
 

Deelnemers Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid 
van zijn of haar inschrijving, terwijl zijn of haar inschrijving 
tevens inhoudt dat men akkoord gaat met eventuele 
samenvoegingen c.q. het laten vervallen van klassen 
volgens de daarvoor gestelde regels. 
 

Deelnemerskaart Deze worden via het contactadres van de vereniging, zoals 
dat vermeldt wordt op het verzamelinschrijfformulier 
toegezonden. 

 
Sportkleding 

 
Het dragen van door de NTTB voorgeschreven 
sportkleding is verplicht. 
 

Restaurant In de sporthal is een restaurant met een ruim assortiment 
aanwezig. 
 

Parkeren In de directe omgeving van de hal is parkeergelegenheid 
aanwezig. 

 
Bepalingen 

 
De toernooicommissie en/of de toernooileider behouden 
zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en 
wedstrijdreglement van de NTTB. 

 
Tafeltennisvereniging Veldhoven én de NTTB afdeling Zuidwest  

wensen u een goed, gezellig en sportief Zuidwest kampioenschap 2005 toe. 
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VOORLOPIGE EVENEMENTEN AGENDA NTTB AFDELING ZuidWest. 
SEIZOEN 2004-2005 

 
 
Hierbij ontvangt u derde uitgave van de evenementen  agenda voor het seizoen 2004-2005. 
Verenigingen  die in het resterende gedeelte van het seizoen 2004-2005alsnog een 
toernooi willen organiseren waar leden van meer dan één vereniging aan deelnemen 
kunnen dit toernooi  bij de Werkgroep TW van de afdeling.  
Verenigingen die een  toernooi waar leden van meerdere verenigingen aan deelnemen  zijn 
verplicht dit toernooi aan te melden bij de CTW  
Het aanvragen van een toernooi kunt u doen door gebruik te maken van het hierbij 
ingesloten aanvraagformulier. Tevens dient u minimaal twee maanden voor uw toernooi 
een concept inschrijfformulier, zoals u dit naar de verenigingen gaat sturen, te zenden 
naar onderstaand adres. 
Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen van de CTW mag u de inschrijfformulieren naar 
de door u uit te nodigen verenigingen sturen. 
Tevens is het verplicht dat er een Bondsvertegenwoordiger wordt aangesteld door de 
afdeling. Dit iom ondergetekende. 
Voor de organisatoren zijn geen kosten verbonden aan deze Bondsafgevaardigde 
Bovendien is het niet noodzakelijk dat de Bondsafgevaardigde aanwezig is op uw 
toernooi. In vele gevallen zal hij alleen een adviserende taak hebben.   
Stuur uw toernooi aanvraag zsm in naar onderstaand adres om teleurstelling te 
voorkomen. Bij voorkeur per E mail. Wij zullen uw toernooi dan opnemen in de volgende 
uitgave van de evenementenagenda. Deze eerst volgende evenementen agenda kunt u 
begin maart  verwachten 
 
N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106             
E.mail: nicovanerp@home.nl 



                                                                                                  

 10 
 
 

 
 EVENEMENTEN AGENDA  NTTB AFD. ZUIDWEST Seizoen 2004 - 2005 
Uitgave datum: 15 december 2004    
       

dd 
mn
d dag evenement deelname inlichtingen telefoon 

   januari    
8 jan zaterdag Back Hands toernooi jeugd A.Schijven 0165-386372 
9 jan zondag Back Hands toernooi senioren A.Schijven 0165-386372 

13 jan donderdag Regio vergadering West Brabant bij V.V.´51 J.Mijnsbergen 0118-602478 
15 jan zaterdag Reg.Kampoenschappen  jeugd reg. N-O. Brab. N.v.Erp 0412-632106 
15 jan zaterdag Reg.Kampoenschappen  jeugd reg. Midden Brab. M.Martens 013-4685113 
16 jan zondag Open Zeeuws kamp.schap Mixed jeugd-senioren B.Houterman 0118-624415 

16 jan zondag Reg.Kampioenschappen  
senioren reg.Midden 
Brab. M.Martens 013-4685113 

17 jan ma…za afdelingscompetitie week 1 senioren   
22 jan zaterdag la.comp. wk. 1 jeugd + senioren   
22 jan zaterdag afdelingscompetitie week 1 jeugd   
24 jan ma…za afdelings competitie week 2 senioren   
24 jan maandag Regio vergadering Nrd.Oost Brabant bij PJS J.Mijnsbergen 0118-602478 
29 jan zaterdag la.comp. wk 2 jeugd + senioren   
29 jan zaterdag afdelings competitie week 2 jeugd   
30 jan zondag Ned.kampioenschappen B/C lic. B-C licenties   
31 jan ma..do afdelingscompetitie week 3a senioren   
       
   februari    

1 febr dinsdag Regio vergadering Z.Oost Brabant bij ATTC J.Mijnsbergen 0118-602478 
5 febr t/m 13/2 Voorjaars vacantie RegioZuid    
6 febr zondag carnaval    

11 febr vr..za afdelings competitie week 3b senioren   
12 febr zaterdag 4e C jeugdranglijsttoernooi jeugd C lic./wlp D Nijmegen 024-3502132 
13 febr zondag 1e r.afd.meerkampen C-D jeugd C - D lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 
13 febr zondag 3e B jeugdranglijsttoernooi jeugd B lic. Nijmegen 024-3502132 
14 febr ma…za afdelings competitie week 4 senioren   
15 febr dinsdag Regio vergadering Zeeland in Heinkenszand J.Mijnsbergen 0118-602478 
19 febr zaterdag afdelings competitie week 3 jeugd   
19 febr zaterdag la.comp. wk.3 jeugd + senioren   

20 febr zondag 
Nationale meerkampen C lic.1/4 
fin. Senioren C-lic. M.v.Lieshout 040-2857490 

21 febr maandag Regio vergadering Midden Brabant bij Irene J.Mijnsbergen 0118-602478 
21 febr ma..za afdelings competitie week 5 senioren   
26 febr zaterdag la.comp. wk.4 jeugd + senioren   
26 febr zaterdag afdelings competitie week 4 jeugd   
27 febr zondag Nat.jeugdmeerkampen 1/4 finales jeugd A/B-C(st) lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 
       
   maart    

5 mrt za..zo Ned.Kampioenschappen A senioren A lic.   
6 mrt zondag 2e r.afd.jeugdmeerk.C-D jeugd C - D lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 
6 mrt zondag Ned.Kampioenschappen A senioren A lic.   
7 mrt ma…za afdelings competitie week 6 senioren   

12 mrt zaterdag la.comp. wk. 5 jeugd + senioren   
12 mrt zaterdag afdelings competitie week 5 jeugd   
13 mrt zondag 35e Maaslandtoernooi jeugd + senioren OTTC (N.v.Erp) 0412-632106 
14 mrt ma…za afdelings competitie week 7 senioren   
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19 mrt zaterdag la.comp. wk. 6 jeugd + senioren   
19 mrt zaterdag afdelings competitie week 6 jeugd   
20 mrt zondag 2e A jeugdranglijsttoernooi jeugd A licenties   
21 mrt ma..wo afdelings competitie week 8a senioren   
26 mrt zaterdag afdelings competitie week 7 jeugd   
26 mrt zaterdag la.comp. wk. 7 jeugd + senioren   
27 mrt zo..ma Paasweekeinde    
31 mrt do..za afdelings competitie week 8b senioren   
   april    

2 apr zaterdag la.comp. wk 8 jeugd + senioren   
2 apr zaterdag afdelings competitie week 8 jeugd   
3 apr zondag 1/4 finales C meerkampen Senioren C-lic. M.v.Lieshout 040-2857490 
3 apr zondag finale afd.jeugdmeerk.C-D jeugd C - D lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 
4 apr ma…za afdelings competitie week 9 senioren   
9 apr zaterdag la.comp. wk 9 jeugd + senioren   
9 apr zaterdag afdelings competitie week 9 jeugd   

11 apr ma..za afdelings competitie week 10 senioren   
16 apr zaterdag la.comp. wk. 10 jeugd-senioren   
16 apr zaterdag afdelings competitie week 10 jeugd    
18 apr maandag afdelings competitie week 8b senioren   
23 apr zaterdag Ned.jeugdkampioensch.  jeugd B lic. In Helmond   
24 apr zondag Ned.jeugdkampioensch.  jeugd A lic. In Helmond   
29 apr vrijdag Beslissingswedstrijden senioren afd.comp.   
30 apr t/m 8/5 Mei vacantie    
       
    mei     

1 mei zondag prom/degr, Landelijke comp. senioren   
5 mei donderdag Hemelvaartsdag    
7 mei zaterdag Int.Studenten toernooi Studenten P.Dragstra 06-28078362 
8 mei zondag Int.Studenten toernooi Studenten P.Dragstra 06-28078362 

15 mei zondag Pinkster weekeinde    
20 mei vrijdag Algemene ledenvergadering  afd.ZuidWest J.Mijnsbergen 0118-602478 
21 mei zaterdag ZuidWestkampioenschappen jeugd N.v.Erp 0412 632106 
22 mei zondag B/Ckwal.ranglijsttoernooi jgd B-C licenties Hoofddorp  
22 mei zondag Nat. C meerkampen finale C licenties senioren M.v.Lieshout 040-2857490 
22 mei zondag ZuidWestkampioenschappen senioren N.v.Erp 0412 632106 
27 mei vrijdag 21e Reg.bestuurstoernooi Regio Noord Oost Brab. OTTC (N.v.Erp) 0412-632106 
28 mei zaterdag Top zes kampen  Jeugd Zeeland-W.Brab. B.Houterman 0118-624415 
28 mei zaterdag Top zes kampen  Jeugd NO-ZO-Mid.Brab. B.Houterman 0118-624415 

28 mei zaterdag 
Open Mierlose 
kampioenschappen jeud en senioren K.Smits 0492-665779 

       
       
   Juni    

4 juni zaterdag nat.jeugdmeerk.1/2 finales jeugd A/B-C(st)lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 
5 juni zondag nat.jeugdmeerk. finales jeugd A/B-C(st)lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 
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