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Afdelingscompetities in de afdeling West 
Pupillen duocompetitie jeugd 

reguliere competitie jeugd 
duocompetitie senioren 

reguliere competitie senioren



Het goede nieuws 
Ongetwijfeld heeft u, net als wij, ook het bericht van Jan Simons gelezen dat tafeltennis vanaf 1 juli 
binnen weer mogelijk is, mits we hierbij de 1,5 meter afstand tussen sporters én de voorgeschreven 
richtlijnen kunnen handhaven. We hebben kunnen lezen dat de Bond met een protocol hiervoor 
komt. 
 
De jeugd tot en met 18 jaar hoeft vanaf 1 juni bij sporten de afstand van 1,5 meter niet meer te 
handhaven. Hieronder vallen in het najaar zowel de jeugdspelers én de S1 spelers die nog in de jeugd 
willen spelen. Voor de voorjaarscompetitie 2021 kan dit anders zijn omdat er S1 spelers in dat 
voorjaar 19 worden. 
 
Voor de jeugdcompetities (regulier en duo/pupillen) betekent het dat er gewoon gedubbeld kan 
worden. 
 
Het uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat deze maatregelen alleen kunnen doorgaan wanneer de 
verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. 
 
Teamopgave najaarscompetitie 2020 
Er zijn veel vragen binnengekomen tot wanneer de teamopgave mogelijk is. Dit staat in regel 3 van 
bulletin 1 en is tot 20 juni. Het is daarom goed de oude bulletins te bewaren; ze kunnen een goede 
informatiebron zijn zodat u niet altijd een mailtje aan een competitieleider hoeft te sturen. 
 
Protocollen 
Wij hebben u de vorige keer gevraagd om uw Corona-protocollen aan de (interim) voorzitter van 
CCW te sturen zodat wij hier een overzicht uit kunnen maken voor verenigingen die er nog geen 
hebben. Behalve van één competitieleider hebben wij van geen van u iets ontvangen. Of er zijn nog 
geen protocollen of de behoefte bestaat niet om deze te delen. Wij zullen hier dus verder geen 
initiatief in nemen. 
 
Het goede nieuws voor de verenigingen voor wie dit wel van belang is, is dat Ruud van Graafeiland 
van Taverzo met zijn bedrijf de Ping Pong Portal is gestart om informatie te delen binnen de 
tafeltenniswereld. Hieronder valt ook Corona informatie. Alles is gratis. Afgelopen week heeft Ruud 
een webinar over de mogelijkheden gegeven. 
 
Er is een besloten groep op Facebook aangemaakt waar men op eenvoudige wijze een vraag over het 
platform en haar mogelijkheden kan stellen. Heeft u een Facebookaccount, dan is het nu mogelijk 
aan te melden voor deze besloten groep https://www.facebook.com/groups/655638258626857  
 
Een herhaling van het webinar is ook in deze groep terug te vinden.  
 
Via neemcontactmetonsop.nl/tafeltennis kunt u een (verenigings)account voor het Ping Pong Portal 
aanvragen. Ik vermoed dat één account per vereniging mogelijk is en we zullen deze informatie dus 
ook aan de voorzitters en secretarissen van de verenigingen sturen. 
 
Afgelopen 27 mei was er al Corona gerelateerde informatie van DOV, Alexandria’66, VTV, Papendal 
en ITTF op terug te vinden. 
 
 
 



Heeft een niet ingeschreven team later rechten? 
We krijgen ook vragen welke rechten een team heeft in de voorjaarscompetitie 2021 als ze zich niet 
inschrijven in de najaarscompetitie 2020. 
 
Als een team er voor kiest niet in te schrijven in de najaarscompetitie, vervalt het recht op een plaats 
in de klasse van dat team. Als een team (net als met elk ander team) daarna weer wordt 
ingeschreven, kan de wedstrijdsecretaris natuurlijk een wensklasse opgeven. De betrokken 
competitieleider zal kijken of hij daarmee rekening kan houden. Hij heeft immers de uitdaging om 
zowel de rechten die er waren (klasse behoud, promotie- en degradatie en de pyramide structuur) te 
eerbiedigen. Als er na de indeling van alle rechthebbenden ruimte is in een klasse, gaat de 
competitieleider kijken hoe deze ruimte het beste gevuld kan worden. Als het team qua teamrating 
in de klasse past en er is ruimte, is er een kans dat het team in de klasse kan spelen. 
 
Maar laten we ook heel eerlijk zijn, als alles vol is en er geen mogelijkheden zijn moet een team 
mogelijk in een lagere klasse instappen.   
 
Verhuizing Pitt‘75 
Pitt'75 heeft met ingang van 1 september een nieuw adres: 
 
Sporthal de Lijster 
Lijstersingel 20 
2902JD Capelle aan den IJssel 
 
Donderdag blijft de competitiedag van Pitt’75. 
 
 
 
 
De competitieleiders van de afdeling West 
 
Senioren duo competitie 
Henk Mes 
duocompetitie@nttb-west.nl 
06-106 108 53 (tussen 18:00 en 19:00) 
 
Reguliere seniorencompetitie 
Kelvin Heemstar 
regulierecompetitie@nttb-west.nl 
06 440 660 65 
 
Pupillen duo competitie en reguliere jeugdcompetitie 
Jeffrey Tempelman 
jeugdcompetitie@nttb-west.nl 
06 412 827 80 (na 12:00 uur) 
 
Interim voorzitter CCW 
Martijn Haalman 
voorzitterccw@nttb-west.nl 
079-3620156 


