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Informatie najaarscompetitie afdeling West 2022 

Commissie Competitie en Wedstrijden 

In het najaar 2022 zal de commissie bestaan uit: 

Kelvin Heemstra Voorzitter (voorzitterccw@nttb-west.nl) 

Henk Mes Duo competitie (duocompetitie@nttb-west.nl) 

Henk Mes Interim Reguliere competitie (regulierecompetitie@nttb-west.nl) 

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

Algemeen 
 

De CCW is nog steeds op zoek naar een nieuwe competitieleider voor de reguliere 

senioren competitie. Als men hier belangstelling voor heeft (waarom niet?) kan men zich 

melden bij de voorzitter van de CCW Kelvin Heemstra. voorzitterccw@nttb-west.nl 

 

Er staat weer een nieuwe competitie klaar voor jullie. Positief feit is dat de duo competitie 

flink is gegroeid ten opzichte van het afgelopen seizoen (+ 42 teams). De reguliere 

competitie is daar in tegen weer met een aantal teams geslonken. Positief is ook dat de 

jeugd competitie ook weer groeiende is. De nieuwe indeling is definitief. Er zullen dus geen 

aanpassingen meer plaatsvinden. Wij wensen iedereen een sportieve najaarscompetitie 

toe. 

 

Voor het eerst gaat er in de duo competitie ook gespeeld worden in de nieuw gevormde 

Ereklasse. DHC1, Salamanders 1, Shot 65 1, Papendrecht 1, Smash M1 en Twenty-one Up 1 

zullen hierin gaan acteren. Alle teams hebben hierin een teamrating die boven de 1600 elo 

punten ligt (op promovendus Papendrecht 1 na). De nummers 5 en 6 degraderen naar de 

Hoofdklasse. Voor de rest gelden alle regels van de duo competitie zoals opgenomen in 

het Handboek voor het najaarsseizoen 2022. 

 

We hebben 5 teams die zich hadden opgegeven voor de 6e klasse regulier, helaas moeten 

plaatsen in de 5e klasse. De reden was de enorme reistijden die zouden zijn ontstaan als 

we hier wel een 6e klasse poule van hadden gemaakt. 

 

Wij verwelkomen een nieuwe vereniging In ons midden. Het betreft TTC Erasmus uit 

Rotterdam. Contactpersoon is Michael Castelein. Hij is te bereiken op: 

erasmustabletennis@gmail.com. TTC Erasmus gaat met 4 teams aan de duo competitie 

deelnemen. 
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SVN heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris. Zijn naam is Ron Sonneveld en Ron is te 

bereiken op ronsvn@caiway.net of op 06-53127258. 

 

Ook de sprint heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris. Zijn naam is Peter Niemeijer. Peter is 

te bereiken op wedstrijdsecretarissenioren@ttv-de-sprint.nl of op 06-28203760. 

 

Jullie vinden bij deze mailing tevens het Handboek voor deze najaarscompetitie 2022 en 

natuurlijk de indeling van beide competities. De lijst met invalbeperkingen zal een week 

voor de start van de competitie worden verspreid. 

 

Aangezien de competitieleider beide mailboxen beheert, wil ik jullie verzoeken om echt 

goed te kijken naar welk adres je je mail verstuurd. Dus duo zaken naar het duo 

adres en reguliere zaken naar het reguliere adres. Dit voorkomt veel zoekwerk. 

 

Het komende najaarsseizoen 2022 zullen in de reguliere competitie op voorhand alleen 

de kampioenen van de drie Hoofdklasse poules promoveren naar de 3e divisie. Alle 

andere teams in de reguliere competitie kunnen geen rechten claimen uit de behaalde 

promotie of degradatie. De voorjaarscompetitie 2023 zal daarna geheel op rating 

worden ingedeeld. De reden hiervan is dat de reguliere competitie aan een update toe is 

door het steeds verder afnemende aantal teams. De Hoofdklasse zal van 3 naar 2 poules  

   worden teruggebracht. Dit geld ook voor de 1e klasse die van 5 naar 4 poules gaat.  

Omdat dit ook  noch al wat consequenties heeft voor de klassen daar onder, hebben wij 

voor deze oplossing gekozen. Vanwege dit feit zullen er in de najaarscompetitie 2022 

dan ook geen promotie/degradatiewedstrijden worden verspeeld. Deze wedstrijden 

zullen in het voorjaarsseizoen 2023 weer op het programma staan.  

 

LET OP!!!!  Ook in NAS moeten (net als in DWF) nu alle gamestanden van de gespeelde      

wedstrijden worden ingevuld. Doet men dit niet dan kan men simpelweg niet verder met 

het invoeren van de uitslag. 

 

Ook nog even iets over het DWF. Het is zo dat in de afdeling West nog steeds een 

wedstrijdformulier gebruikt moet worden. In sommige andere afdelingen zal DWF reeds 

geheel worden ingevoerd. Afdeling West zal dit op een later tijdstip gaan doen. 

 

De promotieklasse in de reguliere jeugdcompetitie is hernoemd naar Hoofdklasse. 

 
Op woensdag 24 augustus vind het wedstrijdsecretarissenoverleg voor de jeugd plaats.  

Deze zal worden gehouden op de locatie van DOING in Zoetermeer (Forelsloot 5).  

Aanvang is om 20:00 uur. De agenda van het overleg ziet er voorlopig als volgt uit: 

 

1. Evaluatie Jeugdcompetitie voorjaar 2022 

2. Klasse-indeling regulier en pupillen duo competitie 

3. Regels voor het verzetten van wedstrijden 

4. Boetelijst 

5. Wat verder ter tafel komt 
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Als jullie zelf nog onderwerpen hebben die je wil bespreken en die als agendapunt kunnen 
worden toegevoegd, meld dit dan even bij de competitieleider jeugd. 

 

Aan alle wedstrijdsecretarissen jeugd het verzoek of ze zich vooraf zouden willen aanmelden. 

Dit kan tot 17 augustus. Bij te weinig aanmeldingen zal het overleg niet doorgaan. 

 

Dispensaties 

 

 
 

Vereniging Team Reden 

Gorkum R1 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

DHC Duo 5 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Vriendenschaar R3 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Reflex L Duo 6 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Twenty-one Up Duo 9 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Atlantic 1 R1 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Avanti R6 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Pecos R6 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Play Fair R1 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Reeuwijk R4 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

TOGB R5 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Salamanders Duo 3 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

TOGB Duo 2 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 
 

 

Vereniging Bondsnr. Naam Team Reden

Gorkum 4198067 M. Scheurwater (Matthias R1 Voor het spelen in de reguliere competitie

O17-1 Voor de duur van seizoen 2022/2023

Salamanders 4220937 E. v/d Valk (Espen) Duo 2 Voor het spelen in duocompetitie 2e klasse

O17-1) Voor de duur van seizoen 2022/2023

Vriendenschaar 4196358 T. Bos (Thijmen) Duo 8 Voor het uitkomen in de senioren duocompetitie

O17-1 Voor de duur van seizoen 2022/2023

Avanti 4102472 M. Hogenboom (Martijn) R6 Voor het spelen in de reguliere competitie

O17-1 Voor de duur van seizoen 2022/2023

Avanti 4206284 J. Vis (Joep) R6 Voor het spelen in de reguliere competitie

O15-2 Voor de duur van seizoen 2022/2023

Twenty-one Up 4295885 R.T. Takeshita (Riku) Duo 3 Voor het spelen in duocompetitie 2e klasse

O15-1 Voor de duur van seizoen 2022/2023

SETT 4203943 D. Schury (David) Duo 1 Voor het spelen in duocompetitie 2e klasse

O17-1 Voor de duur van seizoen 2022/2023



Pijnacker Duo 7 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Serve 71  Duo 8 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Taveri  Duo 4 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

deBoer Taverzo Duo 7 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Reeuwijk R4 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Xerxes R5 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Zoeterwoude R1 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

TOP R4 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Pecos  R6 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Dordrecht  Duo 11 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

VVV Duo 7 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

VVV Duo 14 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Alexandria 66  J1 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Alexandria 66  J2 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Rijnsoever J1 Voor het spelen met een groter verschil  

  dan 350 elo punten binnen het team. 

Alexandria 66  J4 Voor 7 spelers in het team. 
 

Alle dispensaties die gegeven zijn voor een groter verschil dan de reglementaire 350 punten 

Binnen een team en het aantal spelers per team, gelden slechts alleen voor het najaarsseizoen 
2022. 

 

Toegevoegde spelers 

 

Vereniging Bondsnr. Naam Team 

Docos 4337970 T. Popovic (Tomislaw) Duo 9 

Het Centrum 3862045 R. van Kleef (Ruud) R3 

SVN 1729615 E. Pille-Fohlinger (Els) Duo 2 

TZM 4337912 B. Overdevest (Bas) Duo 2 

 

 

 

 

 

 

 



De competitieleiders van de afdeling West: 
 

Senioren duo competitie 

Henk Mes 

duocompetitie@nttb-west.nl 

06-106 108 53 (Na 12:00 uur) 

 
Senioren reguliere competitie 

Henk Mes 

regulierecompetitie@nttb-west.nl 

06-10610853 (na 12:00 uur) 

 
Pupillen duo competitie en reguliere jeugdcompetitie 

Hans Vogelaar 

jeugdcompetitie@nttb-west.nl 

06 535 713 07 (na 12:00 uur) 

 
Voorzitter CCW 

Kelvin Heemstra 

voorzitterccw@nttb-west.nl 

06-44066065 (na 12:00 uur) 
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