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Proefdraaien competitieadministratie met NAS 

  

Geachte wedstrijdsecretarissen, 
  

Zoals u weet is de ontwikkeling van het competitieprogramma via NAS weer ter hand genomen nadat het in 2006 

was vastgelopen. 

We gaan in de voorjaarscompetitie 2009 schaduwdraaien met dit nieuwe computerprogramma naast de nog 

geldende officiële verwerking in het CAA-programma. 
  

Zowel bij de jeugd- als de seniorencompetitie zijn alle verenigingen ingevoerd, zodat de verenigingsgegevens 

vermeld kunnen worden. 
  

Een aantal verenigingen heeft al de verenigingsgegevens in NAS gezet, maar de meeste verenigingen hebben dat 

nog niet gedaan. 
  

De volgende punten zijn van belang: 

1) U moet voor 12 januari 2009 uw competitiegegevens invoeren in NAS. 

2) U dient deze gegevens te vermelden onder "indienen" en niet onder  "in concept". 

3) Deze gegevens moeten hetzelfde zijn als de op het inschrijfformulier /teamlijst  "voorjaarscompetitie 2009" 

vermelde gegevens. 

4) Alle wijzigingen, aanvullingen e.d. dienen primair rechtstreeks aan de HCL en HJCL te worden verzocht 

zoals al jaren gebeurt: het NAS-programma heeft nog slechts de status van "proefprogramma". 

5) U kunt zich nooit beroepen op het feit dat u gegevens wel via NAS heeft doorgegeven: officieel geldt alleen 

de doorgegeven informatie via het inschrijfformulier en rechtstreekse verzoeken aan de HCL en HJCL. 
 

Om tot een goede ontwikkeling te komen van een nieuw computerprogramma voor de competitie hebben wij uw 

medewerking nodig. 

Als er onduidelijkheid  bestaat over het invoeren van gegevens via NAS kunt u per email contact opnemen met het 

bondsbureau aart@nttb.nl 
 

Ook autorisaties kunnen bij het bondsbureau aart@nttb.nl  worden aangevraagd onder vermelding van verenigings- 

en afdelingsnaam, naam van de functionaris, bondsnummer van de functionaris, emailadres en functie. 
  

Joke Wijker  HJCL 

Peter Boon          eredivisie 

René van Dijk      HCL 
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Wedstrijden met Bondsscheidsrechters 

 

Batcontrole met behulp van de ENEZ-box, wat u van de scheidsrechters kunt verwachten. 

Om ervoor te zorgen dat de ENEZ-box op uniforme wijze wordt ingezet tijdens NTTB competitiewedstrijden 

(conform de HB-besluiten 2009) zullen de scheidsrechters bij aanwezigheid van de box onderstaande procedure 

volgen: 

1. Minimaal 30 minuten voor het aanvangstijdstip wordt door de scheidsrechter meegedeeld dat er testen met 

de ENEZ-box worden uitgevoerd. 

2. Tot 15 minuten voor het aanvangstijdstip hebben spelers de gelegenheid vrijwillig hun bat op Vluchtige 

Organische Componenten (VOC’s) te laten testen door middel van de ENEZ-box. 

3. Een vrijwillige test is altijd zonder consequenties of sancties. 

4. Iedere speler, uitkomend in de wedstrijd die is aangewezen voor controle met behulp van de ENEZ-box, 

heeft het recht 1 bat vrijwillig te laten testen. 

5. Vlak voor de eerste, tweede en derde set en daarna steekproefsgewijs, bij het gereed maken van de 

kleding, worden de bats door de scheidsrechter ingenomen. 

6. Op de scheidsrechterstafel of op de wedstrijdtafel, wordt de test met de ENEZ-box uitgevoerd. 

7. Bij rood licht moet met een ander bat gespeeld worden, het afgekeurde bat blijft tot na de set bij de 

scheidsrechter. 

8. Als met een vervangend bat (verder) gespeeld wordt, moet dit bat na afloop van de set getest worden met 

de ENEZ-box. 

9. Als een bat dat na afloop van de set getest wordt rood licht krijgt van de ENEZ-box dan heeft de speler, 

ongeacht het resultaat van het spel, betreffende set verloren. De scheidsrechter dient de uitslag van de set 

(0-1 of 1-0) te wijzigen (gamestanden worden niet veranderd) en de volgende aantekening te maken op de 

achterkant van het wedstrijdformulier: “Uitslag setnummer … gewijzigd in verband met afkeuring bat van 

speler …. (naam van de speler) met behulp van ENEZ-box door … (naam scheidsrechter)”. Deze 

aantekening dient voor gezien te worden ondertekend door een vertegenwoordiger van beide teams. 

10. Als van een speler een bat is afgekeurd, zal bij elke volgende set van betreffende speler het bat worden 

gekeurd met behulp van de ENEZ-box. 

11. Van een bat dat is afgekeurd met behulp van de ENEZ-box wordt een rapport opgemaakt voor de Racket 

Controle Commissie. 

 

 

 

  

 


