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Afdelingscompetities in de afdeling West 

Pupillen duo competitie jeugd 

reguliere competitie jeugd 

duo competitie senioren 

reguliere competitie senioren



Informatie voorjaarscompetitie afdeling West 2022 

Commissie Competitie en Wedstrijden 

In het voorjaar 2022 zal de commissie bestaan uit: 

Henk Mes  Duo competitie  (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: 

 

Allereerst wensen wij een ieder een gezoend en sportief 2022 toe. 

 

Jullie zullen allen begrijpen dat het niet geheel zeker is wanneer we kunnen gaan starten 

met de voorjaarscompetitie 2022. Gezien de omstandigheden zoals die nu zijn is de 

aangegeven datum van maandag 29 januari zeer onzeker. Mocht dit niet haalbaar blijken 

dan rest ons niets anders dan te wachten totdat de regels dit weer toelaten. Wij houden 

jullie op de hoogte. 

 

De voorjaarscompetitie 2022 is weer zo veel als mogelijk ingedeeld op recht plekken. Dit 

betekend dat alle promotie en degradatie plaatsen van het vorig seizoen vertaald zijn naar 

de nieuwe indeling. Tevens zijn wij wat coulanter omgegaan met het geven van dispensaties 

voor de 350 punten regel. Dit met in het achterhoofd natuurlijk dat het moeilijker was 

omwille van Corona om een ieder aan het spelen te krijgen. Deze indeling is per 7 januari 

definitief. 

 

Alle info zal vanaf deze datum ook te vinden zijn op de website van de afdeling West. Alleen 

de lijst met de invalbeperkingen zal nog even op zich laten wachten. De oorzaak hiervan is 

dat nog niet alle regelaanpassingen hierin verwerkt kunnen worden. Wij doen ons best om 

dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. 

 

iedereen een fijne en sportieve competitie toegewenst. 

 

Duo Competitie: 

 

Dispensaties: 

De volgende dispensatie zijn verleend voor het hebben van een groter verschil dan de 350 

punten binnen een team:  Reflex L 6, Reeuwijk 4, ISV Gouda 2, De Repelaer 5, Rijnsoever 4, 

SETT 3, Twenty0one Up 9 en Smash KC 2. De dispensaties gelden voor één seizoen. 

 

Voor het uitkomen met meer dan vier spelers in een team:  SIOK 2. 
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Toegevoegde spelers: 

Bondsn. Speler Ver. Team Datum 

4295259 L. Kaminski Spinmill 1 7-jan 

4318455 C. Eijgeldheim Dordrecht 17 7-jan 

3760201    E. M. van Bemmel      NTTC              4           7-jan 

 

Opgelegde boetes:  Geen. 

 

Reguliere Competitie: 

 

De 6e klasse bestaat nu nog maar uit slechts 1 poule. We hebben een aantal teams dus 

moeten doorschuiven. Dit is mede het gevolg van het feit dat er over de gehele reguliere 

competitie deze keer wat minder aanmeldingen waren. We hopen dat dit volgend seizoen 

weer wat beter is zodat we weer een volwaardige 6e klasse kunnen krijgen. 

 

Dispensaties 

De volgende dispensatie zijn verleend voor het hebben van een groter verschil dan de 350 

punten binnen een team:  PITT 75 9, Sassem 2, De Repelaer 3, ISV Gouda 1, Play Fair 2, Pecos 

6, VVV 2, TOP 4, Salamanders 2, Vriendenschaar 4, Atlantic 1, Xerxes 3 en De Treffers R 7. 

De dispensaties gelden voor één seizoen. 

                                                                                                                                                                                                                     

Opgelegde boetes:  Geen. 

 

 

 

Jeugd Competitie 

 

Dispensaties 

Scyedam  J1 Prkl Voor het hebben van een groter verschil dan  

     350 punten binnen het team (1 seizoen). 

Tavernie   J1 4 Voor het spelen met een team van 7 spelers. 

     (1 seizoen). 

 

Opgelegde boetes:  Geen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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