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1.  SPEELVORM VAN DE COMPETITIE(S) 

Een wedstrijd in de Senioren en Jeugd competitie bestaat uit negen enkelspelen en één dubbelspel.  

Een partij wordt volgens het best of five systeem gespeeld.  

Een wedstrijd in de senioren duo en jeugd starters duo competitie O13 bestaat uit vier enkelspelen en één  

dubbelspel. Een partij wordt volgens het best of five systeem gespeeld. 

 

In de Senioren en Jeugd competitie mag een vierde speler worden opgesteld voor het spelen van het 

dubbelspel, mits deze speler wel op de teamlijst van dit team staat opgegeven.  

In de Senioren Duo en Jeugd starters competitie O13 mag een derde speler worden opgesteld voor het uitkomen  

in het dubbelspel, mits deze speler op de teamlijst van dit team staat opgegeven. 

2. RICHTLIJNEN OPGAVE TEAMS EN TEAMNUMMERING 

Opgave teams: 

Iedere speler moet naar speelsterkte worden opgegeven op de teamlijst van een vereniging. Als dit door  

omstandigheden niet mogelijk is kan de competitieleider besluiten een invalverbod in te stellen, een speler in te  

delen in een lager genummerd team van de vereniging, teams opnieuw te nummeren of een bepaald team een 

promotieverbod op te leggen. De richtlijn is dat het verschil in rating binnen een team niet groter mag zijn dan  

350 ELO-punten. De peildatum voor de ELO ratings is een dag na het sluiten van de inschrijftermijn van de teams. 

In dit geval dus 12 december 2022. 

Bij het indienen van de teamlijsten kan een wedstrijdsecretaris wensen opgeven. Verenigingen kunnen hier geen  

rechten aan ontlenen. Deze wensen kunnen ingewilligd worden voor zover dit in balans met de wensen van andere 

verenigingen/teams en de omvang van de klasse mogelijk is. 

Wedstrijdsecretarissen van jeugdteams die niet alleen in de competitiegroep West maar ook landelijk zijn  

aangemeld en daar ook zijn ingedeeld, moeten dit meteen aan de competitieleider jeugd melden. 

Competitiegerechtigde spelers mogen zowel uitkomen in de senioren als de senioren duo competitie, onder  

voorwaarde dat hier geen wedstrijden voor verplaatst hoeven te worden. Een tegenstander hoeft in dat geval  

niet mee te werken aan een verzoek tot verplaatsen. 

In de senioren en jeugd competitie bestaat elk team uit drie en maximaal uit zes spelers. In de senioren duo en  

de jeugd starters duo competitie O13 bestaat elk team uit minimaal twee en maximaal vier spelers.  

Leeftijdsgrenzen Jeugd: 
De leeftijdsgrenzen bij de jeugd zijn voor het seizoen 2022-2023 als volgt: 

O19  geboren van 1-1-2004 t/m 31-12-2005 

O17  geboren van 1-1-2006 t/m 31-12-2007 

O15  geboren van 1-1-2008 t/m 31-12-2009 

O13  geboren van 1-1-2010 t/m 31-12-2011 

O11  geboren op 1-1-2012 of later 

3. VOORWAARDEN TOEVOEGEN SPELER AAN TEAM NA DE TEAMOPGAVE 

Een speler kan na de teamopgave worden toegevoegd aan een team zolang niet meer dan de helft van het aantal 

competitiewedstrijden is gespeeld en het verschil in ELO rating met de zwakste speler in het team niet meer dan  

150 ELO-punten bedraagt. De toegevoegde speler mag pas spelen voor het team waaraan hij is toegevoegd als de  

speler door de competitieleider in het NAS is toegevoegd. Als dit niet is gebeurd zal dit worden aangemerkt als het 

opkomen met een onrechtmatige speler.  
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In dat geval zal de competitieleider de uitslag zo nodig aanpassen en een boete opleggen. 

Bij het toevoegen van een speler aan een team mag het maximale aantal spelers per team niet worden  
overschreden. 
 
4. DEELNAME JEUGDLEDEN AAN SENIOREN EN SENIOREN DUO COMPETITIE 
 

Vanaf O17-2 t/m O23-1 mogen spelers zelf kiezen of zij gedurende dat jaar, de najaar en/of voorjaarscompetitie  

aan de senioren aan de senioren duo en/of de jeugdcompetitie wensen deel te nemen. 

Vanaf O17-1 en jonger kunnen spelers dispensatie aanvragen om in de senioren/duo competitie uit te mogen  

komen. 

Jeugdspelers die jonger zijn dan 14 jaar krijgen alleen toestemming om in de seniorencompetitie uit te komen als  

zij beschikken over een A-licentie en een hoge ELO rating. 

Er wordt meegewogen dat minimaal moet worden gespeeld in de navolgende klasse: 

 

Jeugdklasse:    Senioren klasse: 

5e klasse    7e klasse en hoger 

4e klasse    7e klasse en hoger 

3e klasse    6e klasse en hoger 

2e klasse    5e klasse en hoger 

1e klasse    4e klasse en hoger 

Hoofdklasse    3e klasse en hoger 

Jongens landelijk C   3e klasse en hoger 

Jongens landelijk B   2e klasse en hoger 

Jongens landelijk A   1e klasse en hoger 

Jongens kampioenspoule  1e klasse en hoger 

Meisjes Landelijk C   7e klasse en hoger 

Meisjes landelijk B   6e klasse en hoger 

Meisjes landelijk A   5e klasse en hoger 

Dispensatieverzoeken moeten worden gericht aan de betreffende competitieleider en moet de volgende info  
bevatten: 
 
a)  De redenen voor de gevraagde dispensatie. 
b)  Voor welke seniorenklasse dispensatie wordt gevraagd 

c)  De rating op de ELO-ranglijst 

d)  De jeugdklasse waarin men tijdens de laatste competitie heeft gespeeld 

e)  Een verklaring van de ouders waarin zij verklaren akkoord te zijn met de aanvraag 

Dispensatie wordt in principe verleend voor het gehele wedstrijdseizoen (na en voorjaarsseizoen). 

 

5. INVALBEPALINGEN 

 

De peildatum van de invalbeperkingen is 1 januari 2023. 

 

Het is spelers toegestaan binnen en tussen de senioren en senioren duo competitie in te vallen.  
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Om in te mogen vallen in een team mag een speler: 

- Maximaal 150 ELO-punten sterker zijn dan de zwakste speler in het team waarin wordt ingevallen (onafhankelijk  

van de vraag of die zwakste speler ook speelt). 

- Maximaal 150 ELO-punten sterker zijn dan de gemiddelde ELO rating van de klasse waarin dat team speelt. 

  De gemiddelde ratings van de diverse klassen zijn te vinden op de website van West onder competitie en dan  

  onder reglementen. 

De lijst met spelers waaraan invalbeperkingen c.q. verboden zijn opgelegd wordt voor aanvang van iedere  

competitie door de competitieleider gecommuniceerd met de wedstrijdsecretarissen. Tevens zal deze lijst op  

de website van West geplaatst worden. Verenigingen kunnen tot twee weken na de publicatie van de lijst  

dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of beperking gehandhaafd blijft  

ligt bij de competitieleider.  

 

Bij overtredingen op de invalbeperkingen worden de behaalde punten van de onrechtmatige invaller omgezet in  

verlies. De competitieleider kan hier een boete voor opleggen. De lijst met invalbeperkingen blijft gedurende de  

gehele competitie gelden en wordt alleen gewijzigd als er na publicatie spelers aan teams zijn toegevoegd. 

Senioren en senioren duo competitie: 

Als een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere speler, behorend tot 

dezelfde vereniging, hem/haar vervangen rekening houdend met: 

a) Vervanging door een invaller kan alleen voor aanvang van de competitiewedstrijd. 

b) Een speler mag binnen een bepaalde competitie als invaller optreden in een hoger team (een team met  

een lager volgnummer) dan het team waartoe hij behoort. Een speler kan tevens binnen alle teams in  

dezelfde klasse invallen, mits zijn ELO rating dit toelaat. 

c) Een speler mag tussen beide competities (senioren en senioren duo) als invaller optreden.  

d) Een speler die vanuit de senioren competitie invalt in de senioren duo competitie mag alleen invallen  

in dezelfde of hogere klasse (klasse met een lager volgnummer) als waarin hij in de senioren competitie  

uitkomt. Een speler die vanuit de senioren duo competitie invalt in de senioren competitie, 

mag alleen invallen in een dezelfde of hogere klasse (klasse met een lager volgnummer) als waarin hij in de 

senioren duo competitie uitkomt. 

e) Een speler die invalt vanuit de senioren competitie, hoeft niet te staan opgesteld in een team in de duo 

competitie. Een speler die invalt vanuit de senioren duo competitie, hoeft niet te staan opgesteld in een  

team in de reguliere competitie. 

f) Een speler mag per competitie in de senioren en senioren duo competitie samen maar vier keer invallen  

(inclusief invalbeurten in de landelijke competitie). Invalbeurten van een speler voor een eventuele  

teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd. 

g) Bij beslissings-, promotie- en degradatie wedstrijden moet er vooraf bij de competitieleider  

toestemming worden gevraagd voor een invaller. Het maximale aantal van vier invalbeurten mag ook  

dan niet worden overschreden. 

h) Een speler mag alleen invallen als hem/haar voor dat team, of die situatie geen invalbeperkingen of  

verbod is opgelegd. 

i) Een invaller mag alleen in het dubbelspel uitkomen indien hij of zij ook de enkelpartijen speelt. 

j) Een invaller die voor twee verschillende verenigingen in de senioren en senioren duo competitie uitkomt  

mag alleen invallen voor een vereniging binnen de competitie waarin hij of zij voor deze vereniging uitkomt. 

k) Een Jeugdspeler mag alleen invallen in de senioren en senioren duo competitie als hij is toegevoegd aan 

 een senioren team (Senioren of senioren duo). 
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l) Een dame die in de landelijke dames competitie speelt mag alleen invallen in senioren en senioren duo 

competitie als zij is toegevoegd aan een team in de senioren of senioren duo competitie. 

 

Jeugd en Jeugd starters duo competitie O13: 

Als een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere speler, behorend  

tot dezelfde vereniging, hem/haar vervangen als invaller rekening houdend met: 

a) Vervanging door een invaller kan alleen voor aanvang van de competitiewedstrijd. 

b) Een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer)  

dan zijn/haar eigen team. 

c) Invallen (in dezelfde klasse) in een team met een hoger volgnummer is alleen toegestaan in de 5e klasse  

en de jeugd starters C. 

d) De ELO rating van de invaller mag niet hoger zijn dan die van de speler met de hoogste ELO rating van  

het team waarin hij/zij invalt. 

e) Een speler mag per competitie maar vier keer invallen (inclusief invalbeurten in de landelijke competitie). 

Invalbeurten van een speler voor een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd. 

f) Spelers uitkomend in de jeugd starters A klasse mogen alleen invallen in de 3e klasse en hoger van de  

reguliere jeugd competitie. Spelers uitkomend in de jeugd starters B klasse mogen alleen invallen in de  

4e klasse of hoger van de regulier jeugd competitie. 

g) Bij beslissings-, promotie en degradatiewedstrijden moet vooraf bij de competitieleider toestemming  

worden gevraagd voor een invaller. Het maximale aantal van vier invalbeurten mag ook dan niet worden 

overschreden. 

h) Voor de landelijke competitie gelden andere invallersbepalingen. Een speler mag maximaal drie keer  

invallen. Eventuele invalbeurten in de jeugd en/of jeugd starters duo competitie tellen in dit aantal mee. 

 

6. OMVANG EN STRUCTUUR COMPETITIE 

 

De Senioren competitie bestaat in het voorjaar 2023 uit: 

Hoofdklasse  2 groepen  

1e Klasse  4 groepen 

2e Klasse  5 groepen 

3e Klasse  5 groepen 

4e Klasse  5 groepen 

5e Klasse  5 groepen 

6e Klasse   3 groepen 

 

De Senioren duo competitie bestaat in het voorjaar 2023 uit: 

Ereklasse  1 groep 

Hoofdklasse  2 groepen  

1e Klasse  5 groepen 

2E Klasse  7 groepen 

3e Klasse  11 groepen 

4e Klasse  14 groepen 

5e Klasse  13 groepen 

6e Klasse  9 groepen 

7e Klasse   3 groepen 
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De Jeugdcompetitie bestaat in het voorjaar 2023 uit: 

Hoofdklasse  1 groep 

1e Klasse  1 groep 

2e Klasse  2 groepen 

3e Klasse  3 groepen 

4e Klasse  2 groepen 

5e Klasse  3 groepen 

De Jeugd starters Duo competitie O13 bestaat in het voorjaar 2023 uit: 

Pupillen A  1 groep 

Pupillen B  1 groep 

Pupillen C  2 groepen 

In de Senioren/Senioren duo kunnen maar twee teams van dezelfde vereniging in één groep geplaatst worden. 

In de Jeugd en Jeugd starters duo competitie O13 kunnen drie teams van dezelfde vereniging in één groep 

geplaatst worden. 

7. PROMOTIE DEGRADATIEREGELINGEN 

Senioren competitie: 

Hoofdklasse:  Nummers 1 promoveren direct naar de landelijke 3e divisie. 

   De beide nummers 2 spelen een beslissingswedstrijd om de 3e beschikbare plaats. 

   De nummers 5, 6 en 7 uit poule A en de nummers 4, 5 en 6 uit poule B degraderen. 

   Het aantal degradanten kan oplopen i.v.m. het aantal teams wat terugkomt uit de  

   landelijke 3e divisie. In dat geval zullen de Nr. 4 uit poule A en de Nr. 3 uit poule B een 

   beslissingswedstrijd moeten spelen. 

1e klasse:  Nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse. 

   Nummers 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse. 

2e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 1e klasse. 

Nummers 6 degraderen naar de 3e klasse 

Nummers 5 spelen een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummers 2 van de  

3e klasse. 

3e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 2e klasse. 

Nummers 2 spelen een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummers 5 van de  

2e klasse. Nummers 6 degraderen naar de 4e klasse. 

Nummers 5 spelen een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummers 2 van de 

4e klasse. 

4e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 3e klasse. 

Nummers 2 spelen een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummers 5 van de  

3e klasse. Nummers 6 degraderen naar de 5 klasse. 

Nummers 5 spelen een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummers 2 van de  

5e klasse. 

5e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 4e klasse. 

Nummers 2 spelen een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummers 5 van de  

4e klasse. Nummers 6 degraderen naar de 6e klasse. 

6e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 5e klasse. 
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Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn promotie of  

degradatie, bepaald het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Indien er na zowel set-, game- en 

puntentelling nog geen beslissing is gevallen volgt er een beslissingswedstrijd. 

 

Promotie degradatiewedstrijden dienen in zijn geheel te worden uitgespeeld. Dit geld tevens voor eventuele  

beslissingswedstrijden. 

 

Senioren duo competitie: 

 

Ereklasse:  Nummers 5 en 6 degraderen naar de Hoofdklasse. 

Hoofdklasse: Nummers 1 promoveren naar de Ereklasse. 

Nummers 5, 6 en de slechtste nummer 4 degraderen naar de 1e klasse. 

1e klasse: Nummers 1 promoveren naar de Hoofdklasse. 

Nummers 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse. 

2e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 1e klasse. 

Nummers 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse. 

3e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 2e klasse. 

Nummers 5 en 6 degraderen naar de 4e klasse. 

4e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 3e klasse. 

Nummers 5 en 6 degraderen naar de 5e klasse. 

5e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 4e klasse. 

Nummers 5 en 6 degraderen naar de 6e klasse. 

6e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 5e klasse. 

Nummers 6 degraderen naar de 7e klasse (niet verplicht). 

7e klasse: Nummers 1 promoveren naar de 6e klasse. 

De vacante plaatsen in een bepaalde klasse worden opgevuld met teams die dit hebben aangevraagd.  

De teams met de hoogste teamrating krijgen deze plaatsen toegewezen. 

Wanneer twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen op plaatsen die van belang zijn promotie of 

degradatie, bepaald het onderlinge resultaat wie er promoveert of degradeert. Indien er na zowel set-, game- en 

puntentelling nog geen beslissing is gevallen volgt er een beslissingswedstrijd. 

 

Eventuele beslissingswedstrijden dienen in zijn geheel te worden uitgespeeld. 

 

Jeugd en jeugd starters duo competitie O13: 

Competitiegroep West heeft normaliter maar recht op 1 plaats in de landelijke competitie.  

het kan echter zo zijn dat competitiegroep West een tweede plaats krijgt toegewezen. In dat geval zal de  

nummer twee uit de stand in de Hoofdklasse, ook promoveren naar de landelijke competitie. 

 

De landelijke jeugdcompetitie in het najaar wordt elk jaar geheel opnieuw ingedeeld op basis van de aangeboden 

 

teams en hun sterkte (teamrating). Dit betekent dat de kampioen van de Hoofdklasse in de voorjaars- 

competitie geen recht heeft op promotie. 
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De jeugd starters duo competitie is alleen voor spelers van O13. 

 

Promotie binnen de competitiegroep West: 

 

- De kampioenen van de najaarscompetitie, mits het team grotendeels gelijk blijft, promoveren naar  

de eerstvolgende hogere klasse. 

- De kampioenen van de Jeugd starters duo competitie O13 A krijgen een plaats in de 3e klasse van de 

Jeugd competitie, mits het team een (bijpassende) derde speler heeft. 

- De najaarscompetitie in de Jeugd en de Jeugd starters duo competitie O13 wordt elk jaar geheel  

opnieuw ingedeeld op basis van de aangeboden teams en hun sterkte (teamrating) Dit betekent dat  

de kampioenen van de voorjaarscompetitie geen recht hebben op promotie. 

- Bij gelijk eindigen bepaalt het onderlinge resultaat de eindstand. Dus eerst setpunten, daarna game 

punten en daarna telling van de gespeelde punten. Als de stand dan nog gelijk is volgt er een  

beslissingswedstrijd. 

- In principe vindt er geen degradatie plaats. 

Eventuele beslissingswedstrijden dienen in zijn geheel te worden uitgespeeld. 

 

8. WEDSTRIJDROOSTER  

Speeldag en aanvangsuur: 

 

De speeldag en het aanvangsuur moeten worden opgegeven bij de teamopgave in het NAS. 

 

Wedstrijden in de senioren duo competitie worden alleen gespeeld op doordeweekse avonden  

(maandag t/m vrijdag) en moeten aanvangen tussen 19:30 uur en 20:30 uur. 

 

De wedstrijden in de Senioren competitie 1e t/m 6e klasse: 

- Vinden plaats op doordeweekse avonden (maandag t/m vrijdag) en 

- Moeten tussen 19:30 uur en 20:30 uur aanvangen. 

 

De wedstrijden in de Senioren hoofdklasse vinden plaats op: 

- Doordeweekse avonden (maandag t/m vrijdag) en moeten tussen 19:30 uur en 20:30 uur aanvangen. 

- Voor het spelen op zaterdag moet het aanvangstijdstip liggen tussen 12:00 uur en 18:00 uur. 

- In de 1e en 2e klasse Senioren kan hiervoor dispensatie bij de competitieleider worden aangevraagd. 

 

Wedstrijden in de Beide jeugdcompetities worden op zaterdag gespeeld. Het aanvangstijdstip moet tussen  

10:00 uur en 14:00 uur liggen. 

 

Verplaatsen van wedstrijden: 

 

Senioren/ Senioren duo en jeugd/jeugd starters duo O13 competitie 

Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden in de senioren en jeugd competities zijn de volgende  

Bepalingen van belang: 

a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek 

b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd 

c. Het spelen in de vrije speelweek. 
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d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek, waaronder ook het spelen voor aanvang van de  

competitie (1 week). 

e. Wedstrijden uit de eerste helft van de competitie moeten ook worden ingehaald in de eerste helft  

van de competitie 

f. Wedstrijden uit de tweede helft van de competitie moeten ook in de tweede helft van de competitie  

worden ingehaald. 

g. Het spelen na de 10e speelronde is niet toegestaan. 

h. Beide verenigingen moeten een verzoek aanmaken op de website van de competitiegroep West. 

i. Een tegenstander hoeft niet mee te werken aan een verzoek tot verplaatsing. 

 

Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de competitieleider.  

Na goedkeuring van de competitieleider zal de verplaatsing direct zichtbaar zijn in het NAS.  

Twee uur later ook in het DWF. 

 

Uitstel van wedstrijden: 

 

Bij uitzondering te beoordelen door de competitieleider, kan via onderstaande procedure uitstel van het 

spelen van een competitiewedstrijd worden verleend: 

a) Het team dat een wedstrijd wil verplaatsen neemt contact op met de eigen wedstrijdsecretaris en  

geeft de benodigde informatie; 

b) De wedstrijdsecretaris neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging en ze 

spreken onderling in overleg met de teams een nieuwe datum af. 

c) Beide wedstrijdsecretarissen vullen hierna het online formulier in om het verzoek definitief in te dienen. 

d) Als de competitieleider akkoord is, zal dit direct zichtbaar in het NAS en na twee uur in het DWF. 

 

Als een wedstrijd niet op de aangegeven datum kan worden gespeeld, kan in goed overleg tussen de  

betrokken wedstrijdsecretarissen een eerdere datum worden vastgesteld.  

 

Het onderling regelen van verplaatsingen zonder toestemming van de competitieleider is niet toegestaan 

en kan leiden tot het opleggen van een boete. 

 

In te voorziene gevallen zoals een verjaardag, jubileum, huwelijk of werk zal geen uitstel worden verleend. 

In dat geval moet de wedstrijd tijdig worden verplaatst. Bij een overmacht situatie (ziekte of sterfgeval)  

dient dit bij zowel de tegenpartij als de competitieleider worden gemeld. Dit kan tot 18:00 uur op de  

avond van de wedstrijd.  

 

Wedstrijden uit de eerste helft van het programma moeten ook in de eerste helft worden ingehaald. 

Wedstrijden in de tweede helft van het programma moeten in de tweede helft worden ingehaald. 

Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de competitieleider.  

 

Speeldata: 

De speeldata worden door de competitieleider tweemaal per jaar gecommuniceerd met de wedstrijdsecretarissen  

en zullen tevens op de website van West worden geplaatst. 

 

9. WEDSTRIJDFORMULIER 

 

De competities in de Competitiegroep West gaan in het voorjaar 2023 volledig op het digitale wedstrijdformulier 

(DWF). Om duidelijk te maken wat er voor iedereen veranderd (of hetzelfde blijft), is er door het bondsbureau 

een communicatiepakket gemaakt.  
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In dit communicatiepakket lichten we de diversen rollen toe bij het gebruik  

van het DWF. Dit betekent dat papieren wedstrijdformulieren per ingang van de voorjaarscompetitie 2023  

 

geen enkele rechtsgeldigheid meer hebben (deze kunnen uiteraard nog als kladbriefje gebruikt worden). 

Hieronder volgt een uitleg van het gebruik van het DWF door spelers en NPC. Het DWF vind je in de NTTB app  

die gedownload kan worden in de appstore of Google Play Store. Om het DWF in te kunnen vullen moet je je als 

gebruiker aanmelden en inloggen in de App. 

Het invoeren van de uitslagen: 

Er zijn twee manieren voor het invoeren van de wedstrijdgegevens. Op één telefoon/tablet door één team, of op 

meerdere door beide teams. Stem dit met je teamgenoten en tegenstanders vooraf af. 

Optie 1 op één telefoon/tablet door één team: 

- Het juiste wedstrijdformulier kiezen 

- De teamsamenstelling van beide teams invoeren 

- Alle game-uitslagen invoeren. 

Optie 2 op meerdere telefoons/tablets en meerdere spelers voeren de uitslagen in: 

- Alle spelers die in het DWF uitslagen willen invoeren dienen het juiste en dus hetzelfde wedstrijdformulier  

te kiezen en dezelfde team-opstelling. 

- Beide teams voeren de teamopstelling in op hun telefoon/tablet. 

- Daarna kunnen de uitslagen worden ingevuld, De uitslag van de voorafgaande ingevoerde set(s) neem  

je over door op het groene vinkje te klikken, daarna kun je de volgende set invullen. 

Bevestigen van uitslagen (voorheen het zetten van de handtekening): 

- Na afloop van de wedstrijd rondt één speler van het ene team het DWF door eventuele opmerkingen in  

te voeren en het formulier te verzenden. Hierna zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. 

- Hierna gaat één speler van het andere team op zijn eigen telefoon/tablet naar de NTTB app/mijn  

wedstrijden. De speler plaatst hier eventuele opmerkingen of niet akkoord met de uitslag met vermelding  

van de reden voor het niet akkoord gaan. Vervolgens bevestigt deze speler het formulier.  

- De wedstrijdsecretaris en de competitieleider zien eventueel geplaatste opmerkingen en kunnen actie 

ondernemen. 

- Indien het andere team niet bevestigt kan de wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team wel verder.  

De competitieleider zal dit op dezelfde manier afhandelen als een niet ondertekend wedstrijdformulier. 

 

Wat te doen als de tegenstander niet komt opdagen: 

Het wel aanwezige team moet op het scherm ‘indeling teams’ de knop niet opgekomen gebruiken met een  

opmerking in het daarvoor bestemde veld. 

Wat te doen als een team niet compleet is: 

Wanner een team incompleet is worden in de teamopstelling alleen de spelers ingevoerd die wel aanwezig zijn.  

De door de niet aanwezige speler te spelen partijen worden in het DWF geblokkeerd.  
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Algemene opmerkingen: 

- Een team is zelf verantwoordelijk dat de opgestelde spelers speelgerechtigd zijn. In het geval er voor een  

invaller een invalbeperking van toepassing is wordt er een waarschuwing gegeven, zodat er gecontroleerd  

kan worden of de invaller wel in het team mag invallen. 

- Begeleiding van jeugdteams is verplicht, wanneer een team geen begeleider heeft moet dit als opmerking 

geplaatst worden. 

- Heb je geen internet vul het DWF dan na afloop (elders) in en stem dit af met het andere team. Internet is 

 alleen nodig voor het kiezen van het juiste wedstrijdformulier, het maken van de opstellingen, het indienen  

van de uitslag en het bevestigen door het andere team. Het overnemen van uitslagen die door een andere  

speler zijn ingevoerd dan echter niet. 

- Heb je geen Smartphone in je team maak dan gebruik van een NPC. Ieder lid van de NTTB kan NPC van een  

team zijn. Dit hoeft dus niet een speler te zijn die op de teamlijst staat. De wedstrijdsecretaris van de  

vereniging kan een ander NTTB lid of zichzelf als NPC aanmelden. 

Rol wedstrijdsecretarissen: 

- De WS beheert de toegang tot wie het DWF mag invullen en kan ook een NPC toevoegen. 

- De WS-thuis controleert de opmerkingen en indien van toepassing handelt hij hierna. 

- De WS-thuis kan geen opmerkingen van teams verwijderen, maar kan wel aanvullende opmerkingen  

plaatsen. 

- De WS-thuis kan aanpassingen maken in het wedstrijdformulier (uitslagen, spelers ect.).  

Dit kan hij zowel in het DWF als in het NAS doen. 

- De WS-thuis verifieert en bevestigt de wedstrijden in NAS. Hij moet dit doen op de onderstaande 

gestelde tijden: 

Bij wedstrijden op maandag: woensdag om 23:59 uur. 

Bij wedstrijden op dinsdag: donderdag om 23:59 uur. 

Bij wedstrijden op woensdag: vrijdag om 23:59 uur. 

Bij wedstrijden op donderdag, vrijdag of zaterdag: zondag om 12:00 uur. 

10. ONVOLLEDIG UITKOMEN IN EEN COMPETITIEWEDSTRIJD 

In de Senioren en Jeugd competitie mag er onvolledig worden opgekomen, mits dit ten minste 24 uur voor 

aanvang van de wedstrijd wordt gemeld bij de competitieleider. 

11. BOETES 

De competitieleider kan de volgende boetes opleggen: 

NR. Omschrijving Bedrag 

1 Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens, € 7,00 

 per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in   

 NAS, per persoon.  
2 Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter. NVT 

3 Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een  € 5,00 

 Competitiewedstrijd.  
4 Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip € 22,50 

 en plaats.  
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5 Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd. € 7,00 

6 Het niet kunnen tonen van een lidmaatschapsbewijs of legitimatiebewijs tijdens € 5,00 

 een competitiewedstrijd, per persoon.  
7a Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier,  NVT 

 per formulier.  
7b Als één of beide teams het DWF niet of niet compleet invullen (inclusief inzenden € 5,00 

 door het ene team en het bevestigen van het andere team), per team.  
8 Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de  € 5,00 

 competitiewedstrijd, per wedstrijd.  
9a Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier. NVT 

9b Het niet inzenden van het opgevraagde wedstrijdformulier binnen de gestelde NVT 

 termijn.  
10 Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip). NVT 

11 Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening € 0,00 

 van de begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team. Let op: als een jeugd-  

 team niet begeleid is, dient dit als opmerking toegevoegd te worden in het   

 opmerkingenveld (voor het indienen of bevestigen van de uitslag).  
12 Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier. Beide verenigingen  € 22,50 

 worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen).  
13 Het onrechtmatig uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon € 11,50 

14 Het onvolledig uitkomen in een team in een competitiewedstrijd, per team. € 11,50 

15 Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team. € 22,50 

16 Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de  € 22,50 

 competitieleider is noodzakelijk).  
17 Het niet tijdig verifiëren en bevestigen van de uitslagen in NAS door de  € 10,00 

 wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team, per formulier.  

 Bij wedstrijden op maandag: woensdag om 23:59 uur.  

 Bij wedstrijden op dinsdag: donderdag om 23:59 uur.  

 Bij wedstrijden op woensdag: vrijdag om 23:59 uur.  

 Bij wedstrijden op donderdag, vrijdag of zaterdag: zondag om 12:00 uur.  
 

Opgelegde boetes en de wijze van betaling worden gepubliceerd in de mededelingenbulletins en op de website  

van West. Eventuele protesten tegen de opgelegde boetes dienen schriftelijk (per e-mail) binnen 14 dagen na  

publicatie te zijn ontvangen door de betreffende competitieleider. 

12.  AFWEZIGHEID EN VERVANGING WEDSTRIJDSECRETARIS 

Indien de wedstrijdsecretaris afwezig is of er een nieuwe wedstrijdsecretaris is, moet dit worden gemeld bij de 

competitieleider. Bij afwezigheid voor langere duur is vervanging wenselijk. Deze zal dan worden gepubliceerd  

in het mededelingenbulletin en op de website van West. 

13.  CORRESPONDENTIE 

Alle correspondentie over de competitie kan alleen aan de competitieleiders en alleen door wedstrijdsecretarissen 

worden gestuurd. Berichten van spelers, coaches, bestuursleden en anderen worden niet in behandeling genomen. 

14.  ALLE INFORMATIE STAAT OP DE WEBSITE VAN COMPETITIEGROEP WEST 

Mededelingen van de competitieleiders zoals tijdelijke wijzigingen in contactgegevens van wedstrijdsecretarissen, 

boetelijst en alle andere informatie worden regelmatig in mededelingenbulletins aan de wedstrijdsecretarissen  

verstuurd en op de website van West geplaatst. 
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15.  CONTACTINFORMATIE 

Voorzitter CCW: 

Kelvin Heemstra      Tel: 06-44066065 (na 12:00 uur) 

        E-mail: voorzitterccw@nttb-west.nl 

Competitieleider senioren duo: 

Henk Mes       Tel: 06 10 610 853 (na 12:00 uur) 

        E-mail: duocompetitie@nttb-west.nl 

Competitieleider senioren regulier: 

Vacant (wordt waargenomen door Henk Mes)   Tel: 06 10 610 853 (na 12:00 uur) 

        E-mail: regulierecompetitie@nttb-west.nl 

Competitieleider Jeugd: 

Hans Vogelaar       Tel: 06 53 571 307 (na 12:00 uur) 

        E-mail: jeugdcompetitie@nttb-west.nl  

Competitieleider Jeugd starters duo competitie O13: 

Hans Vogelaar       Tel: 06 53 571 307 (na 12:00 uur) 

        E-mail: jeugdcompetitie@nttb-west.nl 

 

N.B.  

Waar in het bovenstaande is vermeld ‘speler’ wordt tevens het vrouwelijke equivalent hiervan begrepen. 
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