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Teamopgave najaarscompetitie 2020
Zowel in bulletin 1 als in dit bulletin wordt verder ingegaan op de uitgangspunten die wij gebruiken
voor de najaarscompetitie. Verenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid om de
consequenties hiervan te vertalen in de ruimte indeling en de teamopgave. Zeker voor verenigingen
die voor elke tafel de volledige ruimte (9m lang x 4,5m breed) willen gebruiken heeft dit aanzienlijke
consequenties. Mogelijk moet u keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld al gehoord van
verenigingen die hun trainingsavonden hebben geminimaliseerd of minder teams hebben
ingeschreven.
We hopen dat verenigingen die een speelruimte delen (of bij een andere vereniging ruimte huren)
overleg hebben met elkaar om tot een sluitend plaatje te komen.
De bulletins zijn ook op de site te vinden onder competitie > bulletins (mededelingen) en boetes >
bulletins (mededelingen).
Ruimte
Zoals eerder aangegeven gaat de afdeling West op dit moment uit van de zijn de regels uit het
landelijke Competitie reglement dat op afdelingsniveau de ruimte voor een tafel 9m lang x 4,5m
breed x 4m hoog moet zijn. De speelruimte moet zijn omgeven door een ongeveer 75 cm. hoge
afzetting, geheel van dezelfde donkere kleur, die zorgt voor afscheiding van aangrenzende
speelruimte(s) en van toeschouwers. In de afdelingsklassen is een afscheiding aan de lengtezijde niet
verplicht en mag de vrije ruimte aan de lengtezijde van de tafel de vrije ruimte van de naastgelegen
tafel overlappen.
Waar er geen afzetting in de lengtezijde nodig is, is deze wel aan de korte zijde verplicht. In deze tijd
is dit nog meer van belang om een vrije doorgang te geven aan spelers op andere tafels of eventueel
toeschouwers (als u dit toelaat). We hebben aan het Bondsbureau gevraagd of het mogelijk is een
gezamenlijke (landelijke) inkoop van afscheidingen te realiseren om hiermee lagere kosten voor de
verenigingen te realiseren.
Mocht u er voor kiezen ook in de lengtezijde afscheidingen te plaatsen, dan moet elke tafel wel
voldoen aan de breedte van 4,5 meter; er is immers geen overlappende ruimte met een tafel ernaast
meer.
Hoewel we er natuurlijk van uit gaan dat alle verenigingen zich altijd aan de speelruimtes uit de
reglementen hebben gehouden, kan het natuurlijk zijn dat door omstandigheden de tafels te dicht
opeen staan. Dit is voor de najaarscompetitie natuurlijk niet gewenst.
Wij willen u ook vragen om zeker te stellen dat de juiste maten van de zaal en het juiste aantal
(maximaal te gebruiken tafels) voor de najaarscompetitie in NAS staan. Deze gegevens worden door
de competitieleiders gebruikt om de poules en dagen in te delen. Omdat de competitieleiders zelf
ook competitie spelen hebben ze in praktijk kunnen constateren dat niet al deze gegevens kloppen.
In het algemeen heeft de secretaris van de vereniging toegang tot NAS.

Competitieavond oefenen
Alles is voor iedereen nieuw. We raden verenigingen aan om een soort proef competitie avonden te
organiseren zo snel als dat kan zodat voordat de echte competitie start al enige ervaring in opgedaan
hoe u hier het beste mee om kunnen gaan.
Protocollen
De Bond heeft aangekondigd met een protocol voor de najaarscompetitie te komen. We weten dat
veel verenigingen hier al mee bezig zijn of bezig zijn geweest. Ik wil u vragen om, als u een protocol
voor uw vereniging heeft, deze aan de (interim) voorzitter van de commissie te sturen
(voorzitterccw@nttb-west.nl). Hij zal hier een lijst met (alle) maatregelen van maken en op de site
zetten zodat verenigingen die nog geen protocol hebben hier de maatregelen uit kunnen kiezen die
voor hun van belang zijn.
Duo dubbel
Wij vonden het van belang om de duo spelers de zekerheid te geven dat er een vijfde partij wordt
gespeeld. Een belangrijke reden om voor de invulling in bulletin 1 te kiezen was dat er weinig of geen
discussie na afloop zou kunnen ontstaan over wie de vijfde partij spelen. Men mag immers gewoon
kiezen. Op dit moment wordt van een andere invulling bekeken of die onder deze conditie ook
mogelijk is.
Spelen op zaterdag
De dagen dat er competitie gespeeld mag worden staan in het CompetitieBoek vermeld. Alleen in de
jeugd en de hoofdklasse regulier is het toegestaan op zaterdag te spelen. Als een vereniging vanwege
de situatie een andere team (in de hogere klassen en tijdelijk) op zaterdag wil laten spelen geldt
hiervoor de regel die altijd geldt: men kan dispensatie aanvragen bij de betrokken competitieleider.
Dispensatie aanvragen betekent niet dat deze ook wordt verleend, er zijn immers meer aspecten en
verenigingen die daarin mee spelen.
De competitieleiders van de afdeling West
Senioren duo competitie
Henk Mes
duocompetitie@nttb-west.nl
06-106 108 53 (tussen 18:00 en 19:00)
Reguliere seniorencompetitie
Kelvin Heemstar
regulierecompetitie@nttb-west.nl
06 440 660 65
Pupillen duo competitie en reguliere jeugdcompetitie
Jeffrey Tempelman
jeugdcompetitie@nttb-west.nl
06 412 827 80 (na 12:00 uur)
Interim voorzitter CCW
Martijn Haalman
voorzitterccw@nttb-west.nl
079-3620156

