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Aan:  diverse kaderleden van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest (via de secretaris) 
 de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de afdelingsmanagers van de NTTB afdeling ZuidWest 
 
  ZuidWest, 5 december 2014 
 
Beste mensen, 
 
De winterstop is weer begonnen. Iedereen vult deze op zijn of haar eigen manier in. Sommigen nemen even wat 
rust, anderen nemen juist de tijd om een keer extra te spelen. Ook door onze verenigingsvrijwilligers wordt de 
winterstop heel verschillend benut. Ook volgend jaar hoop ik iedereen weer tegen te komen. 
 
In deze mailing wil ik jullie aandacht vragen voor de volgende onderwerpen: 

• Evenementen in ZuidWest 
• Werkgroep Samen Technisch Vooruit: stand van zaken + vervolg 
• Technische Commissie 
• Competitie 
• Opleidingen 
• Wist je dat … 

 
 

Evenementen in ZuidWest 
In de bijlage vind je een nieuwe versie van de evenementenkalender ZuidWest. 
Ik wil even stilstaan bij een paar nationale evenementen die dit jaar in ZuidWest gerealiseerd zijn of worden. 
 
Toptafeltennis bij TTV de Kruiskamp ‘81  
De finaledag van de Eredivisiecup en de NTTB Beker voor alle overige landelijke teams zal in samenwerking met 
TTV De Kruiskamp ’81 in haar nieuwe accommodatie worden georganiseerd. 
Op zondag 21 december 2014 wordt in de geheel nieuwe accommodatie aan de Churchillaan te ‘s-
Hertogenbosch de bekerfinale voor de vier beste Eredivisieteams uit de najaarscompetitie (Eredivisiecup) 
georganiseerd. Daarnaast is er een aparte bekercompetitie op inschrijving voor alle teams uitkomend in de 
landelijke 1e, 2e en 3e divisie, genaamd NTTB Beker. Beide finales worden op 1 dag gespeeld.  
Voor meer informatie, zie het persbericht in de bijlage. 
 
Jeugdranglijstweekend in Sporthal T-Kwadraat te Tilburg 
Op zaterdag 15 november hebben ruim 200 jeugdtafeltennissers in T-Kwadraat in Tilburg een 
jeugdranglijsttoernooi gespeeld. Dit toernooi voorziet in een behoefte: ongeveer 30% van de deelnemers kwam 
uit onze eigen afdeling.  
Bij de meisjes welpen wist Anna Peters (TTV Veldhoven) de 1e prijs te veroveren. Anya Cao (TIOS ’51) werd 2e. 
Lynn Schijven (The Back Hands) viel met de 3e plaats net buiten de prijzen. 
Bij de meisjes kadetten werd Naomi Veldhoven (Artisan Valkenswaard) 1e. Marielouise van Esch (TIOS ’51) 
verloor in de halve finale. 
Bij de meisjes junioren won Amber Bakker (TTV Veldhoven). In de finale won ze van Esmee Verschuren (Vice 
Versa ’51). 
Bij de jongens junioren won Rick Prinsen (ODT/TTV Irene). Sven Hermans (TIOS ’51) verloor in de halve finale. 
Op zondag 16 november speelden de A-spelers en speelsters.  
Vicky Schijven (The Back Hands) eindigde op de 2e plaats bij de meisjes pupillen. 
Lennart Slaats (Wanzl-Belcrum) viel met een mooie 4e plaats net buiten de prijzen bij de jongens junioren. 
We hopen dit evenement in november 2015 weer te kunnen organiseren. 
 
Op 14 juni werden in Valkenswaard de Nederlandse Kampioenschappen Paratafeltennis georganiseerd. Dit 
was een mooi evenement waarin volop aandacht was voor deze sporters. De volgende editie van deze NK is op 
zaterdag 13 juni in Zoetermeer. 
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Werkgroep Samen Technisch Vooruit: stand van zaken + vervolg 
In het najaar hebben we een overleg gehad om te kijken naar de (technische) ambities van de verenigingen in 
ZuidWest en de manier waarop we hier samen aan kunnen werken. Momenteel wordt een nieuwe werkgroep 
opgestart met de (voorlopige) naam Samen Technisch Vooruit.  
Als eerste stap is een inventarisatie gemaakt van de huidige (technische) status van de verenigingen. Dit is 
uitgewerkt in een rapportage (zie de bijlage). 
Begin 2015 willen we de volgende stap zetten: Het opstellen van een plan gericht op een sterkere technische 
basis bij de verenigingen. Dit plan zal zich richten op groei van het aantal competitieteams en ook het niveau van 
die teams. In dit plan zal aandacht zijn voor het opbouwen van een sterk netwerk van technisch 
verenigingskader, zodat we kennis, ervaring en enthousiasme uit kunnen wisselen. Op naar een sterkere basis 
bij de verenigingen! 
 
Technische Commissie 
De TC heeft in het najaar weer diverse trainingen verzorgd. In het voorjaar gaan ze hiermee verder. In de loop 
van het voorjaar zal hierover meer informatie op de website geplaatst worden. 
 
Competitie 
De competitie is afgelopen. Diverse teams spelen nog een promotie/degradatiewedstrijd. De meeste 
verenigingen zijn druk bezig met de teamsamenstelling. Daarna is het aan de adviesgroep competitie om de 
grote puzzel te maken en al deze teams weer in te delen. En daarna kunnen de wedstrijdsecretarissen en de 
teams weer fris aan de start. 
Op 13 december wordt er in Nieuwegein een competitiecongres georganiseerd. Iedereen is welkom om mee te 
denken over de toekomst. 
 
Opleidingen 
16 deelnemers zijn druk bezig met de trainer-3 opleiding die in september in Den Bosch gestart is. De trainer-2 
opleiding in Hoogerheide had niet voldoende inschrijvingen, maar er zijn wel diverse ZuidWest leden die buiten 
onze afdeling met een trainer-2 opleiding gestart zijn. Wij wensen allen veel succes. 
Voor meer informatie over de inhoud van de opleidingen verwijs ik je graag naar 
http://www.nttb.nl/nieuws/820/trainers/2014-opleidingen-tt2-tt3/. 
ZuidWest heeft ook een stimuleringsregeling voor verenigingen waarvan leden een opleiding afronden (zie 
http://www.nttb-zuidwest.nl/seizoen1314/stimuleringsregelingZuidWest.pdf). 
Spelregels zijn de basis van elke sport. De afgelopen 2 jaar heeft de NTTB producten ontwikkeld die 
verenigingen helpen om in de breedtesport aandacht te vragen voor spelregelkennis. Een scheidsrechter kent de 
spelregels op het niveau waarop hij acteert. Maar hij of zij heeft daarnaast ook nog een aantal andere 
vaardigheden nodig om een wedstrijd in goede banen te leiden. Meer informatie hierover vind je op 
http://www.nttb.nl/nieuws/820/opleiding-arbitrage/2014-arbitrage-opleidingen/. 
Aanvullend wil ik jullie ook wijzen op de nieuwe website https://www.tafeltennismasterz.nl. 
Een overzicht van alle opleidingen die de NTTB aanbiedt vind je op http://www.nttb.nl/opleidingen. 
Als je meer wilt weten over de diverse opleidingsmogelijkheden, kun je contact met me opnemen. 
 
Wist je dat …  
» Verenigingen hebben vaak leuke en creatieve initiatieven. Wij willen hier graag aandacht aan besteden, 

zodat ook collega-verenigingen hiervan gebruik kunnen maken. Graag ontvang ik jullie goede voorbeelden. 
» Er verschijnt regelmatig een evenementenkalender op de website van ZuidWest (www.nttb-zuidwest.nl)  (in 

de bijlage bij deze mailing zit een nieuwe versie). Input (nieuwe toernooien, correcties, etc.) kun je sturen 
naar ondergetekende. 

» We hebben ook een Twitter-account: @nttbZuidWest.  
» We beschikken over 3 Table Stars pakketten. Deze kunnen gebruikt worden voor activiteiten rondom de 

werving van jeugdleden. 
» Op onze website vind je informatie over het aanvragen van een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), zie 

de nieuwsberichten van 18 juli en 2 december. 
 
Met vriendelijke groet, 
NTTB ZUIDWEST 
 
Ineke de Graaf 
Afdelingsmanager Sporttechnische Zaken 


