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Informatie voorjaarscompetitie 2023 competitiegroep West 
 
CCW 

 
Voorzitter:    Kelvin Heemstra voorzitterccw@nttb-west.nl  
 
Senioren:    Vacant en wordt waargenomen door Henk Mes 

regulierecompetitie@nttb-west.nl 
 

Senioren Duo:    Henk Mes  duocompetitie@nttb-west.nl 
 
Jeugd competitie:   Hans Vogelaar jeugdcompetitie@nttb-west.nl 
 
Jeugd starters duo competitie O13: Hans Vogelaar jeugdcompetitie@nttb-west.nl 
 
 
Algemeen 
 
Per 1 januari is Afdeling West opgehouden te bestaan en gaat nu verder onder de naam Competitiegroep 
West. Door dit gegeven zullen er dus een aantal zaken gaan veranderen. De benamingen van de diverse 
competities zijn aangepast en voor ons afdelingsreglement is een geheel nieuw landelijk reglement in de  
plaats gekomen. Het Handboek zoals we dat kende gaat nu schuil onder de naam Aanvullende Bepalingen. 
Hett nieuwe reglement vinden jullie al bij deze mail. De nieuwe Aanvullende Bepalingen zullen een week  
voor de competitie naar jullie gestuurd worden. Daar wordt op dit moment namelijk nog aan geschaafd. 
Ons advies is om echt even tijd te steken in het tot je nemen van deze twee nieuwe reglementen, want  
deze zijn namelijk behoorlijk op de schop gegaan. Er zijn zaken die eerder in ons handboek beschreven 
stonden en nu dus zijn ondergebracht in het nieuwe reglement. Je hebt echt beide nodig voor het op de  
hoogte zijn van de regels. De nieuwe benamingen van de diverse competities zijn als volgt: 
 

- Senioren Competitie (voorheen reguliere competitie) 

- Senioren duo competitie (voorheen Duo competitie) 

- Jeugd competitie (voorheen Jeugd reguliere competitie) 

- Jeugd starters duo competitie O13 (voorheen Pupillen duo competitie) 

Aangezien op termijn de website van West ook gaat verdwijnen zijn de beheerders reeds druk bezig om  
al de info die op deze site te vinden is, over te zetten naar een nieuw adres. Dit zal een onderdeel  
gaan worden van de landelijke NTTB website. Ook de tool voor het verplaatsen van wedstrijden zal  
hier naartoe gaan verhuizen. Voor een voorproefje kun je alvast deze link:  
https://www.nttb.nl/competitie/competitie-west/  proberen. De website van West zal voorlopig nog  
gewoon bereikbaar blijven. 
 
Wat ook nieuw is, is de definitieve invoer per 1 januari 2023 van het DWF. Velen van jullie hebben er de 
afgelopen seizoenen al mee kunnen werken, maar vanaf 1 januari is dus definitief het papieren 
formulier verleden tijd. Het staat echter alle wedstrijdsecretarissen vrij om dit papieren formulier toch te  
blijven gebruiken als controle middel. De uitleg van het DWF kun je ook vinden in de nieuwe Aanvullende 
Bepalingen. Wij hopen dat de wedstrijdsecretarissen hun spelers goed zullen inlichten over de ins en outs  
van het DWF. Als extra vinden jullie nog een keer de uitleg voor spelers en NPC als bijlage bij deze mail. 
De invallersbeperkingen zullen ook een week voor aanvang van de competitie naar de verenigingen 
worden verstuurd. 
 
Wij hebben besloten om in de eerste helft geen boetes op te leggen voor overtredingen die betrekking 
hebben op het gebruik van het DWF. Wij zullen echter in deze periode wel aan jullie laten weten wat er  
fout is gegaan. Mochten er over bovenstaande zaken nog vragen zijn dan horen wij die graag. 
 
Bijgevoegd vinden jullie de definitieve indeling van de voorjaarscompetitie 2023. Dit betekent dat er dus  
geen aanpassingen meer worden gedaan.  
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De senioren competitie is deze keer volledig naar rating ingedeeld. In deze competitie keren ook de  
promotie/degradatiewedstrijden weer terug op het programma. Dit geldt voor de 2e t/m de 5e klasse. 
Deze wedstrijden vinden plaats vanaf maandag 8 mei tot zaterdag 13 mei. 
 
In de jeugd en jeugd starters duo competitie O13 zijn er een aantal verenigingen die in hun wensen voor  
de  nieuwe competitie hebben aangegeven dat zij al hun teams gelijktijdig thuis willen zien spelen. 
De jeugdcompetitieleider geeft aan dat dit zo goed als onmogelijk is in een dermate kleine jeugd- 
competitie. De competitieleider vraagt dus ook om begrip voor het feit als dit niet is gelukt. 
 
Salamanders heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris senioren. Wim de Hollander heeft het stokje  
overgedragen aan Rob Devilee. Rob kun je bereiken op het e-mailadres: rjr.devilee@kpnmail.nl 
 

De vereniging Pa Duy gaat zijn thuiswedstrijden waarschijnlijk spelen bij HTTV-070. De speeldag is  

nog niet bekent, maar zal later volgen. 

 

Wij wensen iedereen een sportief voorjaarsseizoen 2023 toe.    

 

 

Dispensaties 

 

Vereniging Bondsnr. Naam Team Datum 

Avanti  4284193 Ravzan Friptu (O15-2) S5 4-12-2022 

TTC Erasmus 4286666 Yiming Gores (O17-1) SDuo 4 5-12-2022 

Vriendenschaar 4179479 Jonas Bokhove (O17-1) SDuo 9 21-12-2022 
 

Vereniging Team Reden Datum 

Sassem S3 Voor het uitkomen met meer dan zes spelers in een team 16-12-2022 

Combat SDuo 3 Voor het uitkomen met meer dan vier spelers in een team 16-12-2022 

DFC SDuo 1 Voor het uitkomen met meer dan vier spelers in een team 16-12-2022 

Hellevoets Eff. SDuo 3 Voor het uitkomen met meer dan vier spelers in een team 16-12-2022 

Tavernie SDuo 2 Voor het uitkomen met meer dan vier spelers in een team 16-12-2022 

Tavernie SDuo 3 Voor het uitkomen met meer dan vier spelers in een team 16-12-2022 
 

Vereniging Team Reden Datum 

ATTC EVO Tech-XL S3 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

TTC Erasmus SDuo 1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

HTTV-070 S3 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Pecos S3 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Play Fair S1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Rijnsoever S1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Salamanders S1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Shot 65 S1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Taveba S1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

TOP S4 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Avanti SDuo 2 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

De Treffers R SDuo 1 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

DVC sDuo 2 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

SETT SDuo 3 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

VVV SDuo 10 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 
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VVV SDuo 16 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Alexandria 66 S6 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Tavernie SDuo 3 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Vriendenschaar SDuo 8 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Vriendenschaar SDuo 9 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 16-12-2022 

Reflex L SDuo 7 Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 21-12-2022 

Avanti Jeugd Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 30-12-2022 

Rijnsoever Jeugd Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 30-12-2022 

Scyedam Jeugd Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 30-12-2022 

VVV Jeugd Dispensatie voor het niet op sterkte indelen van een team 30-12-2022 
 
De competitieleider jeugd heeft Mats Stam (4208252) en Kuno van Noort (4272007) dispensatie  
verleend om te mogen invallen in DHC 4 wat uitkomt in de 4e klasse van de jeugdcompetitie,  
onder de volgende voorwaarden: 

1- Beide reserves mogen alleen invallen (zonder toestemming vooraf) in speelrondes 1 t/m 5. 
2- Er mag slechts één reserve tegelijk worden opgesteld. 
3- In speelrondes 6 t/m 10 moet per invalbeurt toestemming worden gevraagd aan de  

competitieleider. 
 
 
Toegevoegde spelers 
 

Bondsnr. Naam    Vereniging   Team  Datum 
4307200 C.N.G.M. Blok   Scylla   SDuo 9  14/12/22 
4066626 R. Balkhoven   TOGB   SDuo 3  16/12/22 
4343581 G. van Grumbkow  Merwestad  SDuo 2  18/12/22 
3967489 M. Nugteren   Papendrecht  S5  21/12/22 
4129953 G. van ’t Verlaat  Boomgaardshoek SDuo 2  22/12/22 
2094762 P. van Rijsselberg  Boomgaardshoek  S1  22/12/22 
4248294 J.A. Czarny   Scyedam  SDuo 1  22/12/22 
4358756 X. Su    Scylla   SDuo 4  27/12/22 

 
Boetes 
 

NR. Datum/tijd Wedstr. Nr. Ver. Nr. Vereniging Team nr Code Bedrag 

1 21-dec  1256 Reflex L SDuo 8 NNB € 22,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact gegevens van de CCW 
 

Voorzitter:     Kelvin Heemstra  06-44066065 na 12:00 
Competitieleider Senioren en Senioren duo: Henk Mes   06-10610853 na 12:00 
Competitieleider Jeugd en jeugd duo  Hans Vogelaar  06-53571307 na 12:00 
 
 


