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INLEIDING 

 
Voor u ligt het competitieboek senioren najaar 2013 voor afdeling Oost 
 
 
Indeling: 
 

Ook deze keer was het weer een hele klus om een competitie met te maken,  
deze competitie zijn het 462 teams en dus weer een x aantal minder dan de vorige maar daar staat 
tegenover dat het per teams steeds vaker voorkomt dat het maximum aantal personen (6) is 
opgegeven. 
In de najaarscompetitie zijn er poules van 6 teams, uitgezonderd de Hoofdklasse en 
Promotieklasse en in de 6e klasse zijn er helaas 3x een poule van 5 teams 
Het was niet mogelijk om nog iets aan de indeling te corrigeren.  
Verderop in dit competitieboek hierover uitgebreide informatie.  
 
Er is geprobeerd om met zoveel mogelijk wensen van verenigingen rekening te houden en voor 
een groot deel is dat ook gelukt, maar helaas niet voor alle wensen.  
Datzelfde geldt ook voor de aanvragen voor een hogere klasse. 
De vrije plekken zijn toegekend op basis van de teamrating: het team met de hoogste teamrating 
heeft de vrije plek toegewezen gekregen. 
Verderop in dit  competitie boek is nadere info te vinden omtrent rating. 
 
Competitieleiders en bereikbaarheid: 

Omdat er sprake is van één competitie in Oost, is deze zoals onderstaand vermeld opgesplitst:  
 
ACL: Willem Gütlich     RCL : Albert Kuiper  
Hoofdklasse  t/m 3e klasse    4e t/m 6e klasse 

 
De competitieleiders zijn telefonisch bereikbaar: van maandag t/m vrijdag tot  ca. 20.00 uur  
In niet dringende gevallen a.u.b. contact opnemen per email. 
 
 

ALLE UITSLAGEN DIENEN UITERLIJK ZONDAG 12.00 UUR IN  NAS TE ZIJN INGEBRACHT ! 

 
 
Enkele EXTRA aandachtspunten 
 
 

Aanvangtijd wedstrijden: 

In het competitieprogramma staat bij elke wedstrijd dezelfde tijd van aanvang vermeld. 
Let u erop dat niet alle verenigingen om 19.45 uur beginnen!! 
Aanvangstijd is het tijdstip waarop de wedstrijden beginnen, dus wilt u eerst nog inspelen of 
koffiedrinken: 
Gewoon eerder aanwezig zijn, zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen. 
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Bekend maken informatie binnen de vereniging: 

Als wedstrijdsecretaris bent u de contactpersoon tussen ons ( ACL/RCL) en uw vereniging.  
Het is dan ook de bedoeling dat u de informatie uit dit competitieboek niet voor uzelf houdt, maar 
bekend maakt/verspreidt binnen uw vereniging. 
Datzelfde geldt ook voor de te verschijnen competitiebulletins.Net als de vorige competitie wordt 
alle informatie verzonden (niet alleen nu, maar ook straks de competitiebulletins) naar de 
wedstrijdsecretaris en naar diegene die aan ons als plaatsvervanger  is doorgegeven. 
(voor zover tenminste diens e-mail adres was vermeld)  

Niet alleen beschikken er dan meerdere personen binnen uw vereniging over alle relevante 
informatie, maar de plaatsvervanger kan, in voorkomende gevallen, zijn/haar taak beter verrichten, 
omdat hij/zij op de hoogte is van alle informatie. Helaas hebben we nog niet van alle verenigingen 
een plaatsvervanger doorgekregen, voor zover dit niet is gebeurd, graag nog even doorgeven! 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Afzien van promotie door een team dat kampioen is geworden in een bepaalde klasse: 

Indien binnen uw vereniging een team is dat bij een eventueel kampioenschap in een bepaalde 
klasse (onder voorbehoud) geen gebruik wenst te maken van het recht tot promotie naar een 
hogere klasse, wordt u vriendelijk verzocht dit VOORAF aan de competitie aan de desbetreffende 

competitieleider schriftelijk kenbaar te maken onder verwijzing van het desbetreffende artikel van 
het Competitie Reglement. 
De plek in een bepaalde klasse waarop het niet gepromoveerde team c.q. de vereniging recht op 
zou hebben komt dan te vervallen. 
 
 
Vaststelling speeldag(en): 

In het nieuwe afdelingcompetitie reglement is het volgende vastgesteld met betrekking tot de 
speeldag(en) in de diverse klasse. 
 
Hoofdklasse cq. Promotieklasse zijn de speeldagen vrijdagavond en/of zaterdagmiddag 
klasse 1 t/m 6 zijn de speelavonden maandag t/m vrijdag 
 
 
Wedstrijdformulierenboekjes: 
De wedstrijdformulierenboekjes worden jaarlijks voor aanvang van de najaarscompetitie verstrekt. 
De boekjes zijn geldig voor een heel seizoen; dus najaar- en voorjaarscompetitie. 

Per ingeschreven team (senioren en jeugd) ontvangt de vereniging één gratis boekje. Dat is 
inclusief de landelijk spelende teams. 
De verenigingen dienen de wedstrijdboekjes zelf bij één van de competitieleiders op te halen. 
Uiteraard is het daarbij verstandig om vooraf een afspraak te maken. 
 

U kunt zelf kiezen wie u wenst te benaderen. Wanneer verenigingen extra boekjes wensen, zijn 
deze verkrijgbaar bij de betrokken competitieleiders tegen een vergoeding van € 5,00 per boekje. 
Dit bedrag is inclusief de portokosten, de enveloppe en het boekje. 
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Indeling nieuwe competitie: 
 
Om tot een competitie indeling te komen hanteert de competitie commissie de volgende regels in 
de volgorde waarin ze genoemd zijn: 

1. Hanteren van de promotie- en degradatieregels die voorafgaand aan de competitie worden 
gepubliceerd in dit competitieboek;  

2. De volgorde van plaatsing in de voorgaande competitie is bindend, d.w.z. het team dat vóór 
een ander team is geëindigd blijft boven dit team staan, ook al heeft dit lager geëindigde 
team zich versterkt met een toegevoegde speler; 

3. Alle overige vrije plekken per klasse worden toebedeeld op basis van de teams met de 
hoogste teamrating.  

Berekening van de rating van de individuele speler: 

 
Binnen de NTTB / Afdeling Oost hanteren we voor de competitie een gewogen rating. We kijken 
hierbij niet alleen naar de laatst gespeelde competitie, maar ook de voorlaatste competitie. Dit om 
te zorgen dat het getal zo representatief mogelijk is om tot een goede indeling te komen. 
 
Voor het bereken van de gewogen rating van een speler hanteren we de volgende regels: 

1. Om een rating per competitie (dus najaar of voorjaar) te berekenen moet de speler 
tenminste 50% van de wedstrijden gespeeld hebben, zo niet dan zal de rating niet 
meetellen;  

2. Alle gespeelde wedstrijden krijgen dezelfde sterkteberekening, zowel de promotie- als de 
degradatiepoule;  

3. Om tot een rating te komen hanteren we de door de NTTB bepaalde basisgetallen per 
klasse en de bijbehorende formule om de rating te bepalen (zie NTTB);  

4. De gewogen rating komt als volgt tot stand: Gewogen rating = ( 40% rating voorlaatste 
competitie ) + ( 60% rating laatste competitie);  

5. Indien er in de voorlaatste competitie minder dan 50% van de wedstrijden is gespeeld en in 
de laatste competitie tenminste 50% van de wedstrijden gespeeld is, zal de laatste 
competitie voor 100% de gewogen rating bepalen;  

6. Indien er in de laatste competitie minder dan 50% van de wedstrijden is gespeeld en in de 
voorlaatste competitie tenminste 50% van de wedstrijden gespeeld is, zal de voorlaatste 
competitie voor 100% de gewogen rating bepalen;  

7. Een speler die één jaar (twee competities) niet gespeeld heeft, krijgt het percentage van de 
twee laatst bekende gespeelde competities met de basisrating van één klasse lager. Dit tot 
maximaal 5 jaar terug. De gewogen rating berekening hanteert hierbij de bovengenoemde 
methodiek.  

Berekening van de gemiddelde teamrating: 

 
De NTTB / Afdeling Oost berekent de gemiddelde teamrating door de gewogen rating van alle 
spelers op te tellen en te delen door het aantal spelers. 
Indien een speler geen rating heeft zal deze dus niet worden meegenomen in de berekening. 
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Invalbeperkingen: 
 
Op de algemene ledenvergadering van de NTTB / Afdeling Oost op 23 mei 2013 is de nieuwe 
regel voor invalbeperkingen aangenomen. 

1. Artikel 31 blijft bestaan; 
2. Enkel  voor senioren; 
3. De rating van alle spelers wordt aangeleverd na de gespeelde competitie; 
4. Een speler mag niet invallen voor een speler indien het verschil meer dan 37 punten. Ter 

info: 1 klasse is ongeveer 45 punten; 
5. Indien een speler niet mag invallen voor drie of meer spelers van het hogere team, dan 

geldt een invalverbod voor het gehele team; 
6. Indien een speler niet mag invallen voor 1 of 2 speler(s) van het hogere team, dan geldt dat 

de speler(s) waarvoor dit geldt ook die wedstrijd moeten spelen.  

De invalbeperkingen lijst wordt separaat door de competitieleiders aan het begin van de competitie 
verzonden aan alle wedstrijdsecretarissen. 
 
 
Opgeven nieuwe teams op basis van sterkte: 

 
Let er bij het opgeven van de nieuwe teams op dat u de teams nummert op basis van sterkte. 
Dus het team met de sterkste spelers dient volgnummer 1 te krijgen, het daaropvolgende team qua 
sterkte team nummer 2 etc. 
De competitieleiders zullen dit controleren en zo nodig laten aanpassen. 
Aan het einde van de competitie (zo spoedig mogelijk) zal de competitieleider een lijst met rating 
van spelers publiceren op basis van de resultaten van de afgelopen competitie, dit ter 
ondersteuning om tot een juiste teamopgave en nummering te komen. 
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AFDELINGSBESTUUR 
 
Voor de samenstelling van het afdelingsbestuur word verwezen naar de website van de afdeling. 

    
ALGEMENE MEDEDELINGEN 

 
A.   Algemeen: 

De wedstrijdsecretarissen zorgen voor het verspreiden van het competitieprogramma en 
competitieboek onder de competitiespelers. 

 

B.  Ledenadministratie 

Nieuwe leden en mutaties van bestaande leden (ook voor wat betreft de 
competitiegerechtigheid) dienen de verenigingen zelf te verwerken in het NTTB 
Administratiesysteem (NAS). 

 

C.   Legitimatie: 

Alle spelers dienen tijdens competitiewedstrijden de geldige NTTB- pas te kunnen tonen 
aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8 lid 2 genoemde 
bevoegde functionarissen. 

 

D.  Competitiebulletin: 

Programmawijzigingen, boetes, algemene mededelingen, aankondigingen e.d. staan 
vermeld in het wekelijks te verschijnen competitiebulletin. Neemt goede nota van deze 
gegevens opdat u geen belangrijke informatie mist. 
 
Alle laatste informatie van de NTTB / Afdeling Oost alsmede de uitslagen zijn te vinden op 
de website van NTTB / Afdeling Oost, te weten www.nttb-oost.nl 
 

E. Teamopgave volgende competitie: 
 De teamopgaves voor de volgende competitie dienen uiterlijk 1 december 2013  in NAS  

 te zijn ingediend. 
 

 
COMPETITIEMEDEDELINGEN 

Voor volledige spelregels kijk op de website van de NTTB:  www.nttb.nl 

 

A. Competitiereglement: 

Er wordt gespeeld onder auspiciën van de NTTB en het afdelingscompetitiereglement van de 
NTTB/afdeling Oost uitgave juni 2012 
 

     Ook graag hier uw aandacht voor de boetelijst: 

 
De boetes zullen consequent worden gehanteerd. Als voorbeeld wordt hier genoemd de boetes          
onder 10 en 13. De boete geldt hier per wedstrijd (formulier) en niet per vereniging. Een vereniging     
die in een bepaalde week 6 thuiswedstrijden op het program heeft staan, kan dus een boete van 
€ 15,00 tegemoet zien als de uitslagen niet (tijdig) in NAS worden ingevoerd.  
 
Neem hier dus goede nota van en geef het ook door binnen uw vereniging ! 
 
 
 
 

http://www.nttb-oost.nl/
http://www.nttb.nl/
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B. Boetelijst: 

De volgende boetes en straffen zullen zonder meer worden opgelegd bij; 

OMSCHRIJVING BOETEBEDRAG 

1. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier, per formulier, 
beide verenigingen worden beboet (verdere maatregelen kunnen 
worden genomen) 

€ 22,50 

2. Niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team, + 
10 punten in mindering 

€ 22,50 

3. Terugtrekken van een team uit de competitie, per team (toestemming 
noodzakelijk van de competitieleider) 

€ 22,50 

4. Ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon € 11,50 
5. Niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum of 

tijdstip, verdere maatregelen kunnen volgen 
€ 13,00 

6. Te laat inzenden van gevraagde vereniging - en/of teamgegevens, per 
soort gegeven 

€ 7,00 

7. Te laat aanvangen van een competitiewedstrijd, per team € 7,00 
8. Onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per 

team 
€ 6,50 

9. Onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, 
per formulier 

€ 2,50 

10. Te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier € 2,50 
11. Niet kunnen tonen van de NTTB-pas tijdens een competitiewedstrijd, 

per persoon 
€ 2,50 

12. Niet in clubtenue spelen tijdens een competitiewedstrijd, per persoon € 2,50 
13. Het niet, of niet tijdig in NAS inbrengen van de uitslag, per wedstrijd € 2,50 
14. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na 

gesteld tijdstip) 
€ 7,00 

 
C. Uitstel van competitiewedstrijden: 
 

     Het is niet toegestaan dat wedstrijden worden uitgesteld! 

 Wedstrijden mogen alleen zonder toestemming van de competitieleider worden uitgesteld,  
als deze wedstrijd in dezelfde speelweek wordt gespeeld en het wedstrijdformulier tijdig dus 
uiterlijk op de vastgestelde dag in de opvolgende week (maandag, uiterlijk dinsdag) van de 
officiële speeldatum in het bezit is van de competitieleider 
(zie punt wedstrijdformulieren) en de uitslag uiterlijk zondag 12.00 uur in NAS is ingevoerd. 

      Het is wel toegestaan dat wedstrijden worden omgewisseld (uit en thuis) of op een eerdere  
      datum worden gespeeld. 

Wel dient de competitieleider VOORAF PER E-MAIL op de hoogte worden gebracht door BEIDE          

VERENIGINGEN van een eventuele wijziging in speeldag/datum. 
Uitstel van een competitiewedstrijd welke niet binnen de hierboven genoemde periode valt, is 
slechts mogelijk na verkregen toestemming van de betrokken competitieleider. 
Het niet kunnen spelen wegens  ziekte, vakantie,  e.d., is geen reden tot uitstel. 
Zonder gegronde redenen (ter beoordeling van de CL) wordt er GEEN toestemming 
verleend. 
 
Een tegenstander is niet verplicht om mee te werken aan het verplaatsen van een wedstrijd. 
Als de tegenstander niet kan/wil meewerken aan het verzetten van een wedstrijd moet deze 
gewoon gespeeld worden op de in het programmaboek vermelde datum! 
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D. Promotie/Degradatie regeling 2013-2014: 
 

NB: 
E.e.a. kan veranderen indien er meer dan 1 team degradeert uit de landelijke competitie of indien 
er geen team degradeert uit de landelijke competitie. Dit geldt voor alle klassen. 
 

De nummer 1 Hoofdklasse promoveert naar 3e divisie landelijk 
Alle nummers 1 promoveren naar een hogere klasse. 
In de  Hoofdklasse en Promotieklasse degraderen de nummers 7 en 8 
In de 1e en 2e klasse degraderen de nummers 5 en 6 
In de 3e t/m 5e klasse degraderen alleen nummers 6 
 

De diverse klassen worden in de competitie najaar 2013 als volgt samengesteld: 

Klasse  aantal poules    teams per poule aantal teams 

Hoofdklasse   1   8     8 
Promotieklasse  2   8   16 

Zowel in de Hoofdklasse als Promotieklasse spelen alle teams eenmaal tegen elkaar en 
vervolgens gaan de nummers 1 t/m 4 verder in een promotiegroep en de nummers 5 t/m 8  
verder in een degradatiegroep1**. 

   
1e klasse    4   6   24 
2e klasse    8   6   48 
3e klasse  16   6   96 
4e klasse  16   6   96 
5e klasse  14   6   84 
6e klasse    3   6 
     3   5   33 
 
In de 1e t/m de 6e klasse wordt een volledige competitie gespeeld. 
 
 1**In zowel de promotiegroep ( 1 t/m 4)  als de degradatiegroep (5 t/m 8) spelen de teams 
    nog eenmaal tegen elkaar met dien verstande dat de uitwedstrijd in de voorronde (zo 
    mogelijk) nu een thuiswedstrijd wordt en omgekeerd. 
    In beide groepen blijven de behaalde punten gehandhaafd. 

 
Vervolg speelschema poules van 8 teams: 

 
Speelweek 8:  a) nr. 1 – nr. 4  Speelweek 9:  e) nr. 1 – nr. 3  

 b) nr. 2 – nr. 3    f)  nr. 2 – nr. 4 
  c) nr. 5 – nr. 8     g) nr. 5 – nr. 7 
  d) nr. 6 – nr. 7    h) nr. 6 – nr. 8 
 

Speelweek 10 i)  nr. 1 – nr. 2 
   j)  nr. 3 – nr. 4 
   k) nr. 5 – nr. 6 
   l)  nr. 7 – nr. 8 
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E. Beslissingswedstrijden: 

Tenzij van tevoren aangekondigd, worden er geen beslissingswedstrijden gespeeld. In geval 
van gelijk eindigen wordt de stand bepaald aan de hand van artikel 41 van de bijlage 1, deel III 
(afdelingsreglement NTTB / Afdeling Oost) van het competitiereglement van de NTTB. 
 

F. Niet opkomen van een team: 

Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenstander te wachten tot 60 min. na het 
vastgestelde aanvangstijdstip. 
Bij het niet opkomen kan het betrokken team worden beboet en zal 10 winstpunten in 
mindering worden gebracht.  
De wedstrijd wordt opnieuw door de competitieleider vastgesteld. (In principe na overleg met 
de benadeelde partij) 

 
G. Gerechtigde speler: 

Voor tussentijdse teamwijzigingen heeft U de toestemming nodig van de competitieleider. 
Indien U een speler wilt toevoegen aan een team, dan dient U de speler aan te melden bij de 
competitieleider (conform het C.R. artikel 24 punt 5) en tevens als competitiegerechtigd lid op 

te geven bij de ledenadministrateur. Indien niet aan één van deze twee voorwaarden wordt 
voldaan zal de speler beboet worden. Verdere maatregelen kunnen volgen. 

 
H. Invallers: 

1. In alle klassen geldt; (uitgezonderd de laagste klasse)  
Wanneer een speler van een team verhinderd is mag een speler van dezelfde vereniging 
en spelend in een lager team (met een hoger volgnr.) de speler vervangen als invaller met 
een maximum van 5 x per competitie (ongeacht het team waarvoor de speler uitkwam); 
In de laagste klasse mag men  (maximaal 5 x) onderling invallen, zie tevens reglement 
wijziging. 

2. Vervanging van een geblesseerde speler tijdens een wedstrijd is niet toegestaan. In de 
praktijk betekent het, dat een geblesseerde speler de set, waarin de speler geblesseerd 
raakt, verliest, omdat de speler niet verder kan spelen. In geval dat de speler nog meer sets 
moet spelen, zijn dit ook verliespunten; 

3. Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler, die hieraan 
deelneemt, tevens aan enige andere wedstrijd deelnemen, in dezelfde speelzaal; (nieuwe 
regel) 

4. Jeugdleden mogen niet invallen in seniorenteams, mits opgegeven in de teamlijst. 
5.  Seniorleden mogen niet invallen in jeugdteams; 
6.  Als invallers mogen alleen spelers gebruikt worden die voorkomen op de teamlijst. 
7.  Bij beslissingwedstrijden (promotie) heeft iedere invaller toestemming nodig van de 

betrokken competitieleider. 
8. Sinds de ALV van november 2008 is het toegestaan dat een 4e speler, behorende tot 

hetzelfde team mag worden opgesteld, alleen uitkomend in het dubbelspel. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Oost van 10 november 2005 is 
besloten dat spelers uit het voorlaatste team mogen invallen in het laatste team mits het 
niveauverschil tussen de teams niet groter is dan één klasse. spelers die het afgelopen 

seizoen een percentage scoorden van 50% of meer in de naast hogere klasse of zelfs 
twee klassen hoger speelden, krijgen een invalverbod voor het laatste team.  
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I. Dubbelen met rolstoelspelers: 

In de laatste uitgave van de Tafeltennisspelregels (september 2005) is spelregel 2.8.3 
aangepast. Regel 2.8.3 luidt nu als volgt: 

2.8.3 Als twee spelers, vanwege een lichamelijke handicap in rolstoelen spelend, samen een 
 dubbel vormen, moet de serveerder eerst de bal in het spel brengen, vervolgens moet de 
 ontvanger de bal terugslaan, maar daarna mag elke speler van het invalide paar de bal 
 retourneren. Geen enkel deel van de rolstoel van een speler mag daarbij echter over het 

denkbeeldige verlengde van de middellijn van de tafel komen. Als dit wel het geval is, zal de 
scheidsrechter het punt toekennen aan het andere paar. 
Het Hoofdbestuur heeft besloten dat deze spelregel ook van toepassing is voor een 
dubbel bestaande uit een rolstoelspeler en een staande speler.  

 
J. Tijdstip waarop de zaal ontruimd moet zijn: 

Als een competitiewedstrijd voor 22.00 uur de som van de gespeelde enkel- en 
dubbelpartijen niet groter is dan zeven, dan worden de vervolgpartijen op twee tafels 
afgewerkt mits hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is. Hierbij mag worden afgeweken 
van de verplichte speelvolgorde en de spelers hebben recht op vijf minuten rust tussen 
verschillende partijen. 
Het thuisspelende team is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het uitspelende 
team op de hoogte te brengen van het tijdstip waarop de zaal moet zijn ontruimd. 
Betekent dit nu dat dit in alle situaties geldt? 
Nee! Dit zal (vooral) gaan gelden bij die verenigingen die in een gemeentelijke sporthal 
spelen en waarbij de hal op een bepaalde tijd sluit.  

 
K. Belangrijke informatie voor competitiespelers: 

Het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost wijst alle competitiespelers erop dat tijdens alle 
competitiewedstrijden en toernooien gespeeld dient te worden met batjes en rubbers die op 
de nieuwste ITTF- lijst staan. 
De ITTF publiceert twee keer per jaar een nieuwe lijst met goedgekeurde rubbers. Deze lijst 
is te bereiken via de site van de NTTB (Regelgeving  --> Materialen). 
In deze lijst kunt u zoeken naar het merk en type rubber dat u zoekt. Komt het gezochte 
rubber niet in de lijst voor, dan is dit rubber verboden. 

 
L. Verboden te lijmen en te roken: 

Het is verboden om in tafeltennisaccommodaties te lijmen.  
(dit geldt niet alleen voor wedstrijden maar voor lijmen in het algemeen ). 
Het is verboden te roken in de speelzaal of in een ruimte die in open verbinding staat met 
die speelzaal (artikel 6 lid 8 van het competitiereglement, landelijk deel).  

      

M. Protest in verband met het materiaal: 

De te volgen procedure omtrent protest inzake materiaal. 
Indien er een afwijking van het materiaal wordt geconstateerd zowel vooraf dan wel tijdens 
een competitiewedstrijd, dan stelt de aanvoerder van het protesterende team, en indien 
beide aanvoerders protesteren, stellen beide aanvoerders, afzonderlijk, een protest in 

tweevoud op, waarin de geconstateerde afwijking(en) wordt(en) beschreven.  
Eén exemplaar gaat naar de tegenstander terwijl het andere exemplaar, binnen 3 x 24 uur, 
dient te worden ingediend bij de desbetreffende competitieleider. 
Voor meer info zie het betreffende artikel van het competitiereglement. 

 
N. Time-out  tijdens wedstrijden:     
            Nieuw per 1 januari 2010 is dat tijdens een set, dus niet per game, één ( 1) time-out mag                        

worden aangevraagd, net zoals het bij de landelijke competitie is toegestaan. Dit geldt per   
speler of dubbelspelspelers. Deze time-out mag maximaal 1 minuut duren. 
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O. Wedstrijdformulieren: 
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen van (m.u.v. 
teamgegevens van de bezoekende vereniging*) en verzenden van het 
wedstrijdformulier. 
Het te laat inzenden of onvolledig c.q. onjuist invullen wordt beboet. De thuisspelende 
vereniging is verplicht het wedstrijdformulier in 3-voud in te vullen.  
 
*= de teamgegevens bestaan uit;  
Persoonlijke gegevens, bondsnummers, invaller uit team x, persoonlijke resultaten, 
handtekening, en het invullen wie er van zijn/haar vereniging hebben gedubbeld. 
De andere gegevens vallen onder de verantwoording van het thuisspelend team.  

 
De naam van een eventuele invaller mbt het dubbelspel ( 4e speler/ster) kan worden 
vermeld op de vrije ruimte naast de setuitslag, of bij nieuwste editie formulier bij de 
teamopstelling  
*Zie het extra pagina wedstrijdformulier 

 

ALLE WEDSTRIJDFORMULIEREN DIENEN MAANDAG, UITERLIJK DINSDAG NA DE SPEELWEEK IN HET BEZIT 

VAN DE BETREFFENDE COMPETITIELEIDER TE ZIJN. 
DEZE DIENEN TE WORDEN GEZONDEN, IN EEN VOLDOENDE ALS BRIEF GEFRANKEERD ENVELOPPE NAAR 
 
HOOFDKLASSE  T/M  3E

 KLASSE 
 
WILLEM GÜTLICH 
BEYERINCKSTRAAT 1, 
7424 BB DEVENTER 
 
4E

  T/M  6E
 KLASSE 

 
ALBERT KUIPER 
KAPPERSERF 6 
7951 JB STAPHORST 

 
Het tweede exemplaar is voor de bezoekende vereniging ten behoeve van de eigen 
administratie. 
Het derde exemplaar is voor de thuisspelende vereniging ten behoeve van de eigen 
administratie. 
LET OP: Het 2de en het 3de exemplaar moeten door beide verenigingen tenminste 4 weken 

worden bewaard i.v.m. het eventueel verloren gaan van het originele wedstrijdformulier. De 
competitieleider kan dan eventueel de duplicaten alsnog ter inzage opvragen.  
Voorkom het ontvangen van boetes door, voor inzending van de wedstrijdformulieren 
deze te controleren op de juiste en volledige invulling en naar het juiste adres te zenden.  
 

     Svp NIET MET ROOD OF MET GROEN SCHRIJVENDE PEN invullen,  
     indien het noodzakelijk is om een kopie te maken is deze is namelijk zeer slecht leesbaar       

     Wij rekenen op jullie medewerking. 
     Bedenk hierbij dat de gehele competitieadministratie   gebaseerd is op de vermelde gegevens.   
     Elke foutieve en/of onvolledige invulling kost de competitieleider onnodig veel tijd. 
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Overzicht verantwoordelijkheden thuisspelend en bezoekend team 
 

Hierna leest u wie verantwoordelijk is voor het correct invullen van een wedstrijdformulier. 
Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het correct invullen van de groene onderdelen en 
het uitspelende team voor het correct invullen van de blauwe onderdelen. 

 

 


