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Afdelingscompetities in de afdeling West
Pupillen duocompetitie jeugd
reguliere competitie jeugd
duocompetitie senioren
reguliere competitie senioren

Nieuwe voorzitter CCW
Door omstandigheden heb ik de keuze moeten maken per direct te stoppen met mijn werk als (interim)
voorzitter van de commissie CCW. Dit betekent ook dat dit mijn laatste competitiebulletin en laatste
communicatie met jullie is vanuit deze functie.
Het (interim) voorzitterschap zal worden waargenomen door Kelvin Heemstra. Hij is vanaf maandag
24 augustus bereikbaar via het e-mailadres voorzitterccw@nttb-west.nl. Alle communicatie, bulletins etc. zal
vanaf nu van hem komen.
De commissieleden zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. In bijlage 1 van dit bulletin zit een lijst met alle
activiteiten die ik de laatste twee jaar voor de commissie heb gedaan. Sommige activiteiten komen, zeker
tijdens de competitie, wekelijks voor, sommige maandelijks, sommige per competitie, sommige regelmatig en
sommige onregelmatig. De nieuwe voorzitter zal in overleg met de competitieleiders en het afdelingsbestuur
moeten bepalen in welke mate hij/zij een en ander oppakt. Het is het natuurlijk ook mogelijk om met de
overige leden van de commissie af te spreken dat zij bepaalde zaken overnemen zodat er een andere
taakverdeling komt.
Als je geïnteresseerd bent in de functie van voorzitter CCW kun je dit bij Kelvin Heemstra opgeven. De
competitieleiders beoordelen of er een geschikte kandidaat is. Als zij een kandidaat hebben volgt een gesprek
met het Afdelingsbestuur omdat communicatie met en samenwerking met het AB een belangrijke
randvoorwaarde is voor het goed functioneren van de commissie binnen de afdeling.
Mocht u contact met mij zoeken, kan dat altijd via secretaris@nttb-west.nl. Ik heb de afgelopen twee jaar met
heel veel plezier deze interim functie gedaan.
Martijn Haalman

Enkele nagekomen Corona zaken/adviezen
Over een paar weken begint de competitie weer. We werden er op opmerkzaam op gemaakt dat we één
aspect zijn vergeten om: de scoreborden en de scheidsrechters.
Een scorebord wordt per set door iemand anders bediend én, voor zover het niet elektronisch is, worden
vrijwel alle vellen aangeraakt (moet je hopen voor een spannend scoreverloop van een set). Mocht u gebruik
willen maken van scoreborden wil ik u vragen deze na elk gebruik te ontsmetten. Het gebruik van scoreborden
in de afdeling is echter niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen de scheidsrechter alleen de stand te laten
roepen.
Mocht u zich eerder hebben gehouden aan het advies om de tafels elk 9 * 4,5 meter ruimte te geven en dus
niet de 4,5 meter tussen de tafels te laten overlappen, heeft u er meteen ook voor gezorgd dat de
scheidsrechters voldoende ruimte hebben om te zitten en de kans dat een speler bij hem/haar terechtkomt
beperkt is. Mocht u de ruimte tussen de tafels laten overlappen is het aan te bevelen het nog eens in
overweging te nemen of te beoordelen of het nodig is voor de scheidsrechters het risico op een andere wijze te
verminderen.

Vakantie wedstrijdsecretaris TTV Hoornaar
Bram Bongers, de wedstrijdsecretaris van TTV Hoornaar is van 5 tot en met 19 september op vakantie. Zijn
vervanger in deze periode is Bas Klop. Bas is te bereiken onder klopbas@hotmail.com en 06 - 29763065

Nieuw e-mailadres wedstrijdsecretaris Boomgaardshoek
Dirk Schouten, de wedstrijdsecretaris van Boomgaardshoek, is vanaf heden bereikbaar onder e-mailadres
ttvboomgaardshoek@gmail.com.

Wijzigingen bij Hellevoets Effect
Gerard de Man, de wedstrijdsecretaris van Hellevoets Effect heeft een nieuwe emailadres:
gepeman@outlook.com
Het nieuwe adres van de sporthal van Hellevoets Effect is:
Sportcomplex de Eendr8
Rie Mastenbroekplein 4
3223 KJ Hellevoetsluis
Telefoonnummer: 0181-313584.

Nieuwe versie Competitieboek
Bijgevoegd stuur ik u ook een licht aangepast versie van het Competitieboek. Er stond een tikfout in en ergens
was de tekst niet aangepast aan het feit dat regulier nog maar 9 sets kent. Hij is natuurlijk ook op de site te
vinden.

Digitaal Wedstrijd formulier
Zoals bekend vindt in het najaar de pilot plaats van het digitale wedstrijdformulier DWF). Het is de bedoeling
dat dit in het voorjaar 2021 definitief wordt ingevoerd en het papieren wedstrijdformulier vervalt. In DWF
zitten voor West een aantal zaken die specifiek voor West zijn, onze competitie (op basis van het ACR-West en
CB-West) is immers anders dan dat van de andere afdelingen omdat elke afdeling de vrijheid heeft dit zelf in te
richten (binnen de lijnen van het Competitie Reglement).
Zo zijn bijvoorbeeld voor de spelers van West de invalbeperkingen zichtbaar en wordt er direct rekening mee
gehouden als iemand in het team wordt opgevoerd die een invalverbod heeft. Ook is het bijvoorbeeld niet
mogelijk een wedstrijd op te voeren met maar één speler.
Mocht u tegen problemen aanlopen in de pilot, wilt u dit dan opnemen met de (interim) voorzitter Kelvin
Heemstra op e-mailadres voorzitterccw@nttb-west.nl. Hij zal dit met de ontwikkelaar bespreken en er voor
zorgen dat DWF na de pilot 100% klaar is voor West.

Wat speelt de senioren duo competitie in plats van het dubbel
Van de 5 mogelijkheden die op 28 juli zijn genoemd bleek al snel dat optie 2 (vier wedstrijden van best-ofseven) technisch niet te realiseren is. Hiermee vervalt ook de noodzaak van optie 4 die feitelijk betekende dat
er geen 5e set wordt gespeeld.
De keuze is gebaseerd op de volgende aspecten:
-

Zo mogelijk speeltijd vergelijkbaar met het dubbel
Moet in alle klassen te doen zijn
Moet voor elk team te doen zijn
Moet voor elke vereniging te doen zijn
Kan niet worden gemanipuleerd

Op basis van een beoordeling hiervan heeft het Afdelingsbestuur er voor gekozen dat in plaats van het dubbel
in de senioren duo competitie, een wedstrijd wordt gespeeld waarbij elke game wisselende spelers kent en de
eventueel benodigde 5e game elke speler de helft speelt (dus game 1: b-x, game 2: a-y, game 3: b-y, game 4:
a-x, game 5: b-x tot en met punt 5, daarna a-y). Dit is trouwens de omgekeerde volgorde van de andere sets op
het wedstrijdformulier. De partij is, net als bij de ander sets, gewonnen door het eerste team dat drie games
heeft gewonnen. De uitslag moet gewoon bij het dubbel worden ingevoerd. Deze speelwijze is een
vereenvoudigde variant van een wedstrijd die in de Zweedse competitie wordt gespeeld.
Omdat we begrijpen dat deze meest eerlijke oplossing misschien niet de meest eenvoudige keuze lijkt, hebben
we een verzoek. Als bijlage bij dit bulletin vindt u een papier met twee keer een uitleg van de set die in plaats

van het dubbel wordt gespeeld. In praktijk staat er niets anders op dan op een normaal wedstrijdformulier. Ik
wil u vragen om:
Elk wedstrijdboekje duo een dergelijk formulier met uitleg te doen;
Als er iets als wedstrijdboekje mandjes in de zaal staan leg het dan ook daarin of daarbij neer;
Ga tijdens een training even met elk duo team praten of het duidelijk is.
We hebben met/bij één vereniging bekeken en daar was het helemaal helder.
Ten aanzien van het feit dat er vaker wordt gewisseld en er dus meer bewegingen zijn, gaan we er van uit dat
hierbij de normale regels worden gehandhaafd.

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 Heemstra
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
Kelvin Heemstra
voorzitterccw@nttb-west.nl
06 440 660 65

Bijlage 1 Welke activiteiten doet/deed een voorzitter CCW in de afdeling West
Mededelingen
Opstellen competitiebulletins
Versturen aan de wedstrijdsecretarissen
Op de site plaatsen (nieuw bericht aanmaken en op pagina mededelingen/bulletins bijvoegen)
Boetes
Wekelijks verzamelen van de boetes
Verwerken boetes in een spreadsheet
Publiceren boetes in het competitiebulletin, de mededelingen (op de site) en de boete pagina op de
site
Informatieverstrekking aan AB over bezwaren
Communicatie met het Bondsbureau over het innen van de boetes
Beantwoorden van de bezwaren die na het versturen van de boetefacturen van verenigingen
binnenkomen
Nieuwsbrief afdeling West
Aan de verbinder (verbinder@nttb-west.nl) opleveren van de CCW informatie (gerelateerd aan
artikelen en pagina’s op de site) voor publicatie in de maandelijkse nieuwsbrief
Site
-

-

Onderhouden/up to date houden van de CCW pagina’s waaronder:
o wekelijks
 boetepagina
 bulletins
o tweejaarlijks (exclusief updates)
 invalbeperkingen
 reglementen
 speeldata
opstellen overige berichten van belang voor de vernigingen (alles dat onregelmatig langskomt)
overleg met het Bondsbureau over (wensen ten aanzien van) veranderingen op de CCW pagina’s op de
site

Competitieopzet
Verzamelen van alle informatie over de competitie (bijvoorbeeld indeling van de competitieleiders)
Vaststellen basislijst invalbeperkingen (n NTTB systeem) en publiceren op de site
Verwerken invalbeperkingen in leesbaar formaat (excel) voor het informatiebulletin
Halfjaarlijks maken informatiebulletin voor de wedstrijdsecretarissen (waarin ook de aanpassingen in
het Competitieboek)
Relatie AB
Opstellen stukken ter besluitvorming
Informatieverstrekking over bezwaren
Informatie over klachten
Op verzoek van AB toetsen documenten op consequenties voor de competitie(s)
Alles dat op ACR-niveau ligt ter goedkeuring aan het AB voorleggen (moet daarna via AB naar ALV voor
goedkeuring)
Elk nieuw CB tijdig ter goedkeuring aan AB voorleggen
CCW voorzitten
Voorbereiden CCW overleggen (ik hield lijsten bij van onderwerpen en vragen voor volgende overleg)
Voorzitten CCW overleggen
Beantwoorden vragen competitieleiders

Beleid
-

Zorgdragen dat de beslissingen van de competitieleiders consistent zijn over alle competitieleiders
heen
Maken verslagen en actiepuntenlijsten overleggen
(Doen) opstellen van regels voor een eerlijke competitie;
Zorgdragen dat de commissie nieuwe voorstellen doet voor ontwikkelingen van de competities.

Wedstrijdsecretarissen overleg (NB dit heb ik overigens in 2019 niet kunnen doen en is in 2020 vervallen)
Voorbereiden WSS overleggen (ik hiel lijsten bij van onderwerpen en vragen voor volgende overleg)
Voorzitten WSS overleggen
Maken verslagen en actiepuntenlijsten overleggen
Wedstrijdsecretarissen
Beantwoorden van vragen en opmerkingen van wedstrijdsecretarissen
Invalbeperkingen, naast het opstellen, aanpassen en publiceren van de basislijst
Opstellen wensen invalbeperkingen systeem mede op basis van aanpassingen regels ACR en CB
Overleg met beheerder invalbeperkingen systeem
Testen (tussen)opleveringen invalbeperkingen systeem
Na aanpassingen (nieuwe spelers, dispensaties) vaststellen nieuwe basislijst invalbeperkingen en
publiceren op de site
Plaatsen dispensaties op de site
NB Het invalbeperkingen systeem dat West gebruikt is geen standaard systeem voor de NTTB.
DWF systeem
Opstellen wensen DWF systeem mede op basis van aanpassingen regels ACR en CB
Overleg met beheerder DWF-systeem
Testen (tussen)opleveringen DWF systeem
Communicatie over aanpassingen voor West
NB Het invalbeperkingen deel van het DWF systeem voor West is vrijwel uniek voor West
Communicatie Bondsbureau
Ontvangen en verspreiden informatie van het Bondsbureau met betrekking tot competitiezaken
Competitieboek
Tweemaal per jaar volledig updaten/aanpassen competitieboek op basis van de nieuwe regels in het
ACR of nieuwe afspraken binnen de regels van het ACR of aanpassingen van DWF of aanpassingen van
het invalbeperkingensysteem;
Tussentijds updaten competitieboek als dat door aanpassing of verheldering nodig is;
Plaatsen nieuwe CB op de site
Overleg met de juridische commissie over aspecten van en definitie van regels
ALV/thema avonden
Aanwezig zijn op de ALV om vragen over de competities te beantwoorden
Beschikbaar zijn voor presentaties op thema avonden
Competitieleiders andere afdelingen
Beantwoorden van vragen van competitieleiders van andere afdelingen
Competitieleiders andere afdelingen bevragen in geval van vragen in West (het kan elders als zijn
opgelost)

Afgelopen jaar (365 dagen) 1149 ingekomen en 909 verzonden mails

Vervangende wedstrijd in plaats van het dubbel in duo competitie
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Het dubbel in de duo competitie wordt vervangen door een set waarin de
spelers elke game wisselen zodat de spelers toch beide kunnen spelen. Als
er een eventuele beslissende 5e game nodig is wordt die gedeeld.
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B-X tot en met punt 5, daarna A-Y
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Ook hier geldt dat het team dat het eerste drie games heeft
gewonnen, de set heeft gewonnen.
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