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duocompetitie senioren
reguliere competitie senioren

Informatie voorjaarscompetitie afdeling West 2020

Commissie Competitie en Wedstrijden
In het najaar 2020 zal de commissie bestaan uit:
Henk Mes
Kelvin Heemstra
Jeffrey Tempelman
Kelvin Heemstra

Duocompetitie
Reguliere competitie
Jeugdcompetitie
Interim voorzitter

(duocompetitie@nttb-west.nl)
(regulierecompetitie@nttb-west.nl)
(jeugdcompetitie@nttb-west.nl)
(voorzitterccw@nttb-west.nl)

Corona protocollen diverse verenigingen:
Als u voor een uitwedstrijd informatie wilt over de geldende coronaregels bij vereniging
waar u op bezoek gaat, dan verwijzen wij u naar de website van deze vereniging. Bijna alle
verenigingen hebben hun protocollen namelijk op hun website geplaatst, of zouden dit
moeten doen.
Aanvullende opmerkingen extra enkelpartij in de duo competitie:
Voor de extra enkelpartij in de duo competitie gelden in principe dezelfde regels als voor het
dubbel. Dit betekend dat er een 3e speler mag worden ingezet voor het verspelen van deze
partij. Deze speler moet echter wel op de teamlijst bij dit team staan. Er mag geen invaller
als 3e speler worden ingezet voor deze extra enkelpartij. Een invaller mag alleen deze extra
partij spelen als deze ook voor het spelen van twee enkelpartijen op het formulier staat. In
dit laatste geval mag er geen 3e speler worden opgesteld.
Hier nog even de volgorde van spelen in de extra 5e enkelpartij:
B-X / A-Y / B-Y / A-X . In de eventuele 5e game starten met B-X en spelen tot de 5 punten. De
5e game wordt dan verder afgemaakt door de spelers A-Y.
Dan nog even iets over de laatste regelwijziging die is gedaan door het Hoofdbestuur van de
NTTB. Ik verwijs jullie hierbij nog even naar de mededeling die de voorzitter van de afdeling
Martijn Haalman hierover deed in zijn mail aan alle voorzitters en secretarissen.

Het Hoofdbestuur heeft de spelregels tijdelijk aangepast en besloten dat:
– In wedstrijden waar een bondsscheidsrechter is aangesteld, er niet gewisseld wordt van
kant.
– In wedstrijden waar geen bondsscheidsrechter is aangesteld de spelers zelf mogen bepalen
of ze wisselen van kant.
Dit betekent dat de 2e regel van toepassing is op de wedstrijden in de afdeling. Artikel 20 van
het Competitiereglement geeft aan dat er een scheidsrechter moet zijn, wij hebben als AB
dus (formeel) geen mogelijkheid om aan te geven dat we het goed vinden dat er geen
scheidsrechters zijn en dat de spelers zelf tellen (die vragen zijn ons wel gesteld).
De vraag is dus hier met verstand mee om te gaan. Ik herhaal hier wat ik eerder schreef:

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.
Speeladres Atlantic:
Vanwege de Corona perikelen ziet Atlantic zich genoodzaakt om hun thuiswedstrijden op
een andere plaats te spelen. Zij hebben voor voorlopig onderdak gevonden bij Taveba in
Barendrecht. Het adres is: Sporthal Riederpoort, Riederhagen 2, 2993XE Barendrecht. De
speelavond blijft de maandagavond en de starttijd is 20:15.
Andere speelavond Het Centrum 3 regulier:
Door de Corona richtlijnen van de gem. Rotterdam kan Het Centrum niet met alle teams
gelijktijdig thuis spelen. Regulier 3 speelt zijn wedstrijden dus dit seizoen op de
donderdagavond. Aanvang 20:00.
Aangepast aanvangstijdstip TOGB 3 regulier:
TOGB 3 regulier start komende seizoen zijn thuiswedstrijden op de zaterdag niet om 14:00
uur, maar om 15:00 uur.
Andere speelavond Docos 12 duo:
Het later toegevoegde Docos 12 in 3J van de duocompetitie heeft een andere speelavond
dan eerder aangegeven. Zij gaan van de vrijdag naar de donderdagavond.
Twenty-one Up 10 vult gaatje op in 6A van de duocompetitie:
Op het laatste moment heeft 21-Up 10 zich aangemeld voor de duocompetitie. Dit team
gaat geplaatst worden op de letter F in 6A. Alle betrokken verenigingen ontvangen van de
competitieleider nog een aangepast wedstrijdschema.

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
06-44066065

