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Seizoen 2021/2022 

Afdeling West 

       20 augustus 2021 

 

 
Afdelingscompetities in de afdeling West 

Pupillen duo competitie jeugd 

reguliere competitie jeugd 

duo competitie 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: 

 

We gaan weer starten met een nieuwe competitie. Laten we hopen dat we die nu ook echt 

kunnen gaan uitspelen. Zoals wij al eerder via de mededelingen hadden aangegeven is deze 

competitie indeling zo goed als volledig op rating gebaseerd. Alleen voor sommige 

jeugdspelers met een lage rating zijn uitzonderingen gemaakt. 

 

Het AB heeft op 18 augustus besloten dat er gedubbeld gaat worden in de najaarscompetitie 

2021. Dit betekend dat de artikelen 3.1.4 en 4.2.3 uit de ACR komen te vervallen. Dit geld 

tevens ook voor punt 13 uit het Competitieboek. 

 

Wegens vakantie is het wedstrijdsecretariaat van Atlantic tot 29 augustus in handen van 

Theo Stahl. Theo is te bereiken op 06-20050100 of via m.stahl3@upcmail.nl 

 

Als bijlages vind je tevens versie najaar 2021 van het competitiehandboek, de lijst met 

invallersbepalingen en natuurlijk de indeling van de competitie. 

 

De CCW wenst iedereen een sportieve competitie toe. 

 

Duo Competitie: 

 

Voor het spelen in de 2e klasse van de senioren duocompetitie is dispensatie verleend aan 

David Schury (4203953), spelend in SETT 1. Deze dispensatie geld zowel voor de komende als 

de voorjaarscompetitie 2022 (1 jaar). 

 

De volgende teams hebben dispensatie gekregen voor het spelen met een groter verschil 

dan de aangegeven 350 punten binnen het team:  Pecos 1 en Taveri 2. 

 

De volgende boetes zijn opgelegd voor het terugtrekken van een team na de sluitingstermijn 

voor opgave van de teams op 23 juli: ATTC Evo-Repro 1 Duo. Code 11, 22,50 (4 augustus). 

NTTC 7 Duo. Code 11, 22,50 (9 augustus). 
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Reguliere Competitie: 

 

Voor het spelen in de hoofdklasse van de reguliere senioren competitie is dispensatie 

verleend aan Matthias Scheurwater (4198067), spelend in Gorkum 1. 

Deze dispensatie geld zowel voor de komende als de voorjaarscompetitie 2022 (1 jaar). 

 

Voor 7 spelers in een team is dispensatie verleend aan De Treffers R 7. 

 

De volgende teams hebben dispensatie gekregen voor het spelen met een groter verschil 

dan de aangegeven 350 punten binnen een team:  Avanti 7, De Repelear 3, Het Centrum 4, 

ISV Gouda 1, Pecos 5 en 6, Play Fair 2, Scyedam 3 en VVV 1. 

 

De volgende boetes zijn opgelegd voor het terugtrekken van een team na de sluitingstermijn 

voor opgave van de teams op 23 juli: PITT 75 1 regulier. Code 11, 22,50 (16 augustus). 

 

Speler G. Jacobs (1306946) van PITT 75 heeft dispensatie gekregen om uit te komen in PITT 

75 2. 

 

Jeugd Competitie 

 

SETT 1 uitkomend in de 2e klasse jeugd regulier, heeft dispensatie gekregen voor het spelen 

met een groter verschil dan de aangegeven 350 punten binnen een team. 

 

Zoals jullie al eerder van de competitieleider hadden vernomen is het speelschema van de 

jeugd enigszins aangepast. Dit geld vanaf de 8e speelronde van 13 november. Hieronder vind 

u nog even alle aanpassingen: 

 

Rustweek (Ranglijst Tilburg)  13-nov.    

8e ronde    20-nov.    

9e ronde    27-nov.    

Rustweek (NJM ¼ Finale)  4-dec.    

10e ronde    11-dec.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 (na 12:00 uur) 

 

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 (na 12:00 uur) 
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