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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:  

Wij willen nog even de aandacht voor het invullen van de uitslagen in het DWF. Ook dit 

seizoen moet nog steeds het papieren formulier worden ingevuld. Tevens dienen alle 

wedstrijdsecretarissen de in het DWF ingevulde uitslagen te verifiëren in het NAS voor 

zondag 12:00 uur. Wij zouden ook graag zien dat allen die het DWF invullen ook de 

gamestanden invullen. Graag dus de spelers hier op attenderen. 

Wij hebben een aantal vragen gekregen rond de beslissing van het AB om te gaan dubbelen 

in de najaarscompetitie 2021. Voor alle duidelijkheid, deze beslissing is genomen op het feit 

van de landelijk geldende regels die voor de binnensport gelden en dus aangeven dat de 

anderhalve meter regel mag worden losgelaten. Mochten er derhalve mensen zijn die het 

toch niet zien zitten om te gaan dubbelen, dan zal er geen boete worden opgelegd. Wel zal 

het punt van het niet gespeelde dubbel naar de tegenstander gaan. Mochten beide teams 

niet willen dubbelen dan zal het thuisspelende team het punt krijgen toegewezen. Op deze 

wijze worden op een eerlijke manier die twee punten verdeeld. Mochten er des ondanks 

problemen ontstaan tijdens een wedstrijd, vermeld dit dan op het formulier. Mochten er 

nog vragen zijn stel die dan aan de desbetreffende competitieleider. 

De wedstrijdsecretaris van Atlantic is van 20 september tot 4 oktober op vakantie. Hij wordt 

vervangen door Theo Stahl. Hij is te bereiken op 06-20050100, of op m.stahl3@upcmail.com  

De vereniging Hagero uit Rotterdam heeft zich opgeheven.  

Houd er rekening mee dat tegenwoordig bij D.H.C. betaald parkeren is. 

Duo Competitie: 

Vriendenschaar 10 heeft de open plek in 4K ingenomen.  

Twenty-one Up 10 heeft de open plek in 3B ingenomen.  

Scylla 7 heeft de open plek in 7C ingenomen. 
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Twenty-one Up 9 en Docos 9 hebben dispensatie gekregen voor het feit dat deze teams uit 5 

personen mogen bestaan. 
 

 

De volgende boetes zijn opgelegd: 

24 aug. Vriendenschaar 9, Code 11, 22,50. 

1 sep. TTVA 1, Code 11, 22,50. 

2 sep. SIOK 3, Code 11, 22,50. 

3 sep. Boomgaardshoek 1, Code 11, 22,50. 

4 sep. HTV 4, Code 11, 22,50. 

Wegens werkzaamheden is de speelgelegenheid van HTV wat lastiger te 

bereiken. Daarover dus het volgende: 

Neem vanaf Papendrecht de provinciale weg N214 richting Noordeloos. Na Noordeloos 
neem de afslag naar rechts via de Middenweg naar Hoornaar. 

Een andere mogelijkheid is om via de A15 naar de A27 te rijden en op de A27 de 
afslag Noordeloos te nemen (afrit 25). Voor Noordeloos linksaf slaan naar Hoornaar 
via de Middenweg. 

Reguliere Competitie: 

Jeugd Competitie 

Tavernie 1 heeft dispensatie gekregen voor het feit dat dit team uit 7 personen mag bestaan. 

De Repelaer 1 uitkomend in de regulier jeugdcompetitie heeft dispensatie gekregen om 

met twee spelers de competitie aan te vangen. 

De volgende boetes zijn opgelegd: 

30 aug. De Treffers (R) 3, Code 11, 22,50.





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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