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Pupillen duocompetitie jeugd 

reguliere competitie jeugd 

duocompetitie senioren 

reguliere competitie senioren



Informatie najaarscompetitie afdeling West 2021 

Commissie Competitie en Wedstrijden 

In het najaar 2021 zal de commissie bestaan uit: 

Henk Mes  Duocompetitie  (duocompetitie@nttb-west.nl) 

Kelvin Heemstra Reguliere competitie  (regulierecompetitie@nttb-west.nl) 

Hans Vogelaar  Jeugdcompetitie  (jeugdcompetitie@nttb-west.nl) 

Kelvin Heemstra   Interim voorzitter  (voorzitterccw@nttb-west.nl) 

 

Algemeen: 

 

Wat fijn dat we weer vooruit kunnen kijken. Het is een lastige periode geweest voor alle 

verenigingen. Eind mei konden we gelukkig weer gebruik maken van de speelgelegenheden, 

en dus ook weer gaan denken aan competitiespelen.  

 

Voor de opgave van de teams voor de najaarscompetitie zullen wij het NAS op vrijdag 11 juni 

openzetten. De verenigingen hebben tot vrijdag 23 juli de tijd om deze opgave te doen.  

 

In samenspraak met andere afdelingen binnen de Bond heeft de afdeling West besloten dat 

de najaarscompetitie voor deze keer wordt ingedeeld op ELO-rating en dus niet op recht 

plekken. De reden hiervan is dat er geen volledige info is uit vorige competities om een 

eerlijke en evenwichtige competitie te kunnen samenstellen. Bij inschrijven van de teams 

mag u op de recht plek invullen welke klasse het team wilt spelen. Dit geeft geen garantie op 

deze klasse, maar zo hebben wij een indicatie. 

 

Wat betreft het te spelen dubbel zal er pas eind augustus een beslissing worden genomen. 

Het zou zo kunnen zijn dat de regels dan al zoveel zijn versoepeld dat er gedubbeld zou 

kunnen worden, maar dat weten we op dit moment natuurlijk nog niet. Mocht dit niet het 

geval zijn, zal er voor het spelen dubbel in de duocompetitie een extra enkelpartij worden 

gespeeld. Als er (andere) beperkingen of protocollen zijn voor de najaarscompetitie zullen 

wij u die natuurlijk tijdig melden. 

 

Zoals in 2020 al een aantal keren is gecommuniceerd, mag vanaf deze najaarscompetitie het 

verschil tussen de beste en slechtste speler binnen een team nog maar 350 punten 

bedragen. Let dus op bij de teamsamenstelling. 

Mochten er jeugdspelers worden opgegeven met een hele lage rating, vraag hier dan 

dispensatie voor aan bij de betreffende competitieleider. 
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Wij begrijpen dat verenigingen ‘wensen’ hebben die voor hun eigen verenigingen van 

belang zijn. Wilt u bij de opgave van een wens duidelijk aangeven waarom u deze wens 

heeft? De motivatie geeft immers een indicatie van het belang voor de vereniging. Wij 

willen nogmaals benadrukken dat wensen die met de opgave worden meegegeven, 

wensen en geen rechten zijn en op geen enkele wijze door een competitieleider 

ingewilligd moeten worden. De competitieleider heeft immers te maken met de wensen 

en kaders van elke vereniging (sommige) verenigingen dienen complete lijsten in voor 

elk team) en moet hier dus een modus in vinden. Hij doet wat hij kan, maar vaak is niet 

alles mogelijk. Wij hopen dat u dit wilt accepteren. 

Duo Competitie: 

 

Reguliere Competitie: 

 

Jeugd Competitie 

 

Zoals reeds aan de voorzitters en secretarissen eerder is vermeld, de jeugd loopt een jaar 

langer door en spelers blijven een jaar langer jeugdspeler en worden een jaar later senior. 

Hierdoor wordt een J4 toegevoegd. J2, J3, J4 en S1 mogen bepalen of ze in de jeugd en/of 

senioren spelen. Het Hoofdbestuur heeft ook besloten de naamgeving van de 

leeftijdscategorieën aan te passen.  

 

Voor alle duidelijkheid zijn dit de leeftijdsgrenzen jeugd 2021-2022. 

 

U19 (voormalig junioren) geboren van 1-1-2003 t/m 31-12-2006 

U15 (voormalig kadetten) geboren van 1-1-2007 t/m 31-12-2008 

U13 (voormalig pupillen) geboren van 1-1-2009 t/m 31-12-2010 

U11 (voormalig welpen) geboren op 1-1-2011 of later 

 

Zoals altijd wordt de indeling in de najaarscompetitie volledig op basis van teamrating 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De competitieleiders van de afdeling West: 

 

Senioren duo competitie 

Henk Mes 

duocompetitie@nttb-west.nl 

06-106 108 53 ( 18:00 en 19:00 uur) 

 

Reguliere seniorencompetitie 

Kelvin Heemstra 

regulierecompetitie@nttb-west.nl 

06-440 660 65 (tussen 12.00 en 23.00) 

 

Pupillen duo competitie en reguliere jeugdcompetitie 

Hans Vogelaar 

jeugdcompetitie@nttb-west.nl 

06 535 713 07 (na 12:00 uur) 

 

Interim voorzitter CCW 

Kelvin Heemstra 

voorzitterccw@nttb-west.nl 

06-44066065 (tussen 12.00 en 23.00) 
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