
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD 
NTTB / AFDELING OOST 

 
 VOORJAAR 2016

 
 

 

Competitieleiders senioren: 
 

Hoofdklasse t/m 3e klasse 

ACL: Willy Haak 
Braakstraat 1 appart. 20 

7581 EZ  Losser 
06-11528810 

acl@nttb-oost.nl 
 

4e Klasse t/m 6e Klasse 

RCL: Albert Kuiper 
Kapperserf 6 

7951 JB  Staphorst 
06-44332934 

rcl@nttb-oost.nl 

Competitieleiders Jeugd 
 

Hoofdklasse t/m 5e klasse 

AJCL: Brenda Kaptein 
Binnenhof 13 
8307 DG  Ens 
06-15103595 

ajcl@nttb-oost.nl 
 

Startersklasse 

RJCL: Hans Preuter 
Meikever 13 

7423 GK  Deventer 
0570-656542 

rjcl@nttb-oost.nl
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COMPETITIE SENIOREN 
 
Inleiding 
 
Beste Wedstrijdsecretarissen, 
 
Voor U ligt het nieuwe competitieboek voorjaar 2016 voor zowel de Jeugd als Senioren. 
Zoals vele jaren proberen de Competitieleiders aan de meeste wensen van iedere 
Tafeltennisvereniging te voldoen, dit lukt natuurlijk niet altijd en proberen we net zoals bij de 
Jeugd om het volgend seizoen wel te doen. 
U moet niet vergeten dat we er zijn voor u en zoals u ook weet kunnen we zeer coulant zijn met 
heel veel dingen, wedstrijden verplaatsen, het laten opkomen met 2 man, mits het bij ons op tijd 
bekend gemaakt wordt. Wij willen u daarom ook heel veel succes toe wensen in de komende 
competities en hopen altijd weer op een goede samenwerking.   
 
Willy Haak (ACL) & Albert Kuiper (RCL) 
 
Indeling  
 
De competitie is dit seizoen als volgt opgebouwd: 
 
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  14   6   84 
     2   5   10 
5e klasse  10   6   60 
6e klasse    3   6   18 
     3   5   15 
     1   4     4 
 
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 
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Speelweek 10  i)  nr. 1 – nr. 2 
   j)  nr. 3 – nr. 4 
   k) nr. 5 – nr. 6 
   l)  nr. 7 – nr. 8 
 

 
 
 
Promotie / degradatie regeling voorjaarscompetitie senioren 2016 
 
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 de nummers 6. 

Let op 
Eén en ander kan veranderen indien er meer dan één team degradeert uit de landelijke 
competitie of indien er geen team degradeert uit de landelijke competitie. Dit geldt voor alle 
klassen. 
 

 
Hoofdklasse en promotieklasse najaarscompetitie senioren 2016 
 
Zoals velen van u zullen weten is er een enquête geweest betreffende de Hoofdklasse en 
Promotieklasse m.b.t. het terugbrengen naar poules van 6.  
 
Het afdelingsbestuur van de NTTB / Afdeling Oost heeft op basis van deze resultaten en het 
advies vanuit de competitie commissie besloten in het najaar van 2016 de Hoofdklasse en 
Promotieklasse anders vorm te geven, namelijk: 
 

 Hoofdklasse: 2 poules van 6 teams 

 Promotieklasse: 2 poules van 6 teams 
 
Er blijft één plek beschikbaar voor de NTTB / Afdeling Oost in de landelijke competitie. 
Zodoende zal er aan het einde van het seizoen altijd een promotiewedstrijd plaatsvinden tussen 
de twee nummers 1 uit beide Hoofdklasse poules. 
 
De eenmalige herverdeling van de poules over de Hoofdklasse en Promotieklasse zal gebeuren 
nadat de reguliere promotie- en degradatieregeling is voltrokken. De overige plaatsen in de 
nieuw te vormen Hoofdklasse poule zal geschieden naar teamrating van de nieuw ingediende 
teams. 
 
Door het maken van twee Hoofdklasse poules wordt er tevens voor gezorgd dat er dus geen 
versterkte degradatie gaat plaatsvinden, wat gevolgen zou hebben voor alle onderliggende 
klassen. 
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COMPETITIE JEUGD 
 
Inleiding 
 
Voor U ligt het nieuwe competitieboek voorjaar 2016 voor zowel de Jeugd als Senioren. 
 
Het was weer een hele klus om een goede indeling te maken, net zoals elk seizoen proberen 
wij er alles aan te doen om de aangegeven wensen te kunnen honoreren. Door teruglopende 
ledenaantallen, hoge huurkosten van de zalen en de landelijke indeling hebben we dit seizoen 
voor bijna alle verenigingen wensen binnen gekregen. Hierdoor is het onmogelijk om voor elke 
vereniging de wensen te kunnen honoreren. Wij hopen op begrip voor de gemaakte keuzes. 
 
Voor de volgende competitie wordt er alles aan gedaan om de verengingen waarbij in deze 
indeling niet alle wensen zijn gehonoreerd, bekeken of dat dit volgens seizoen wel gedaan kan 
worden. Hiervoor zijn we afhankelijk van het aantal opgegeven teams, de klassen waarin deze 
teams ingedeeld worden en de landelijke indeling. Het is dus geen garantie! 
 
Brenda Kaptein (AJCL) & Hans Preuter (RJCL) 
 
 
Indeling  
 
De competitie is dit seizoen als volgt opgebouwd: 
 
Klasse  aantal poules    teams per poule aantal teams 
Hoofklasse   1   6     6 
1e klasse   2   6   12 
2e klasse   2   6   12 
3e klasse   3   6   18 
4e klasse   3   6   18 
5e klasse   4   6/8   28 
Startersklasse    2   4/5/6   19 * 
 
In de 5e klasse zijn 2 poules van 8. Na speelronde 7 is het van belang zo spoedig mogelijk de 
standen in NAS te zetten zodat het vervolgprogramma opgesteld kan worden. Dit zal uiterlijk de 
opvolgende dinsdag avond gepubliceerd worden is de verwachting. 
 
De startersklasse is zoveel mogelijk op regio ingedeeld. Er zijn hierdoor kleine poules, maar 
hier wordt vaker tegen elkaar gespeeld. Hou daarom goed het programma in de gaten. 
 
Promotie / degradatie regeling voorjaarscompetitie jeugd 2016 
 
In principe promoveren alle nummers 1 uit de hoofdklasse t/m de 5e klasse naar een hogere 
klasse en in principe degraderen de nummers 5 en 6 van de hoofdklasse alsmede de laatst 
geëindigde van de 1e klasse t/m de 4e klasse naar een lagere klasse. De overige teams 
handhaven zich in principe in dezelfde klasse. 
  
Omdat bij de jeugdcompetitie het inschatten van de actuele speelsterkte altijd moeilijk is, wordt 
de uiteindelijke indeling van de jeugdklassen gebaseerd op meerdere criteria waaronder 
teamrating, recht op klasse (in principe), aanvraag hogere of lagere klasse en 
reistijd/reisafstand. Teams die eruit springen qua criteria kunnen op basis daarvan in een 
hogere of lagere klasse worden ingedeeld. 
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Teams die zich sterk genoeg achten voor de landelijke jeugdcompetitie kunnen hiervoor een 
plek aanvragen bij de hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL). Deze beslist hier uiteindelijk over, 
mede afhankelijk van de beschikbare vrije plekken en mede op basis van de teamrating. 
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COMPETITIE ALGEMEEN 
 
 

1. Competitieleiders en bereikbaarheid 
 
De gegevens van de competitieleiders staan vermeld op het voorblad en op de website. 
 
In niet-dringende gevallen graag contact opnemen per e-mail. Competitieleiders lezen vrijwel 
dagelijks hun e-mail en reageren zo snel mogelijk. 
 
Mocht bellen nodig zijn, dan alleen naar de vermelde telefoonnummers en bij voorkeur tussen 
19:30 en 22:00 uur. 

 
2. Informatie bekend maken binnen uw vereniging 
 
Als wedstrijdsecretaris bent u de contactpersoon tussen de competitieleiders en uw vereniging. 
Het is dan ook de bedoeling dat u dit competitieboek niet voor uzelf houdt maar bekend maakt 
binnen uw vereniging. Daarnaast is het ook wenselijk de te verschijnen competitiebulletins 
bekend te maken binnen uw vereniging. 
 
Net als vorig seizoen wordt alle informatie verzonden naar de wedstrijdsecretaris en naar 
zijn/haar plaatsvervanger. 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.  
 
 
3. Competitiereglement 
 
Er wordt gespeeld onder de bepalingen van de meest recente versies van het competitie-
reglement en het afdelingscompetitiereglement. Deze zijn respectievelijk te vinden op de 
website van de NTTB en op de website van de NTTB / Afdeling Oost. 
 
Enkele artikelen uitgelicht: 
 
3.1. Protest in verband met het materiaal  
 
De procedure omtrent protest in verband met het materiaal wordt beschreven in artikel 11 van 
het competitiereglement. 
 
 
3.2. Plastic bal 
 
Vanaf het voorjaar 2016 is het verplicht om met de plastic bal te spelen. Meer informatie 
hierover is de vinden op de website van de NTTB. 
 
 
3.3. Staken van een wedstrijd 
 
De regels omtrent het staken van een wedstrijd worden beschreven in artikel 13 van het 
competitiereglement. 
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3.4. Invallen 
 
De regels omtrent het invallen wordt beschreven in artikel 31 van het competitiereglement. 
 
 
3.5. Bezwaarschriften 
 
De procedure omtrent bezwaarschriften wordt beschreven in artikel 46 lid 1 van het 
afdelingscompetitiereglement. 
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4. Competitieprogramma 
 
Het actuele programma, de uitslagen, de standen en de persoonlijke resultaten zijn te vinden op 
de website van NTTB / Afdeling Oost. 
 
 
5. Uitstel van wedstrijden 
 
Het is in principe niet toegestaan dat wedstrijden worden uitgesteld. Uitstel van een competitie-
wedstrijd is slechts mogelijk na toestemming van de verantwoordelijke competitieleider. Zonder 
gegronde redenen - ter beoordeling van de competitieleider - wordt er geen toestemming 
verleend. 
 
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 te 
worden gebracht door beide verenigingen van de wijziging. 
 
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 het programma vermelde datum. 
 
 
6. Competitiebulletin 
 
Programmawijzigingen, boetes, algemene mededelingen, aankondigingen en dergelijke worden 
vermeld in het periodiek te verschijnen competitiebulletin. 
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7. Wedstrijdformulier 
 
7.1. Verantwoordelijkheid invullen wedstrijdformulier 
 
Gelieve het wedstrijdformulier met blauw of zwart schrijvende pen in te vullen. 
 
Het ontvangende team is verantwoordelijk voor het correct invullen van de groene delen van 
het formulier en het bezoekende team is verantwoordelijk voor de blauwe delen. 
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7.2. Bestemming wedstrijdformulieren 
 
Het eerste / witte formulier is bestemd voor de afdeling, het tweede / gele formulier is voor de 
ontvangende vereniging en het derde / blauwe formulier is voor de bezoekende vereniging.  
 
LET OP 
Het gele en het blauwe formulier moeten door de verenigingen tenminste 4 weken worden 
bewaard i.v.m. het eventueel verloren gaan van het witte formulier. De competitieleider kan 
deze duplicaten dan alsnog ter inzage opvragen.  
 
 
7.3. Verzending wedstrijdformulieren 

 
De witte wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op de woensdag na de speelweek van de wedstrijd 
in het bezit te zijn van de verantwoordelijke competitieleider. 
 
De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor het tijdig - in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe - verzenden van het wedstrijdformulier. 
 
 
8. Invoeren uitslagen in NAS 
 
Alle uitslagen dienen uiterlijk op de zondag van de speelweek om 12:00 uur in NAS te zijn 
ingevoerd. 
 
 
9. Teamopgave volgende competitie 
 
De teamopgaven voor de najaarscompetitie 2016 dienen uiterlijk woensdag 15 juni 2016 in NAS 
te zijn ingediend. 
 
 
10. Boetelijst 
 
De volgende boetes en/of maatregelen kunnen worden opgelegd. 
 

 1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; per 

soort gegeven 

 

€    7,00 

 2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter €    7,00 

 3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitie-

wedstrijd 

 

€    5,00 

 4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 

(verdere maatregelen kunnen volgen) 

 

€ 22,50 

 5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd €     7,00 

 6. Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competi-

tiewedstrijd, per persoon 

 

€     5,00 

 7. Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon €     5,00 

 8. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier en/of in NAS; 

per formulier 

€     5,00 
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 9. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitie-

wedstrijd, per wedstrijd 

 

€     5,00 

 10. Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier €     5,00 

 11. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip) €   10,00 

 12. Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken  van de handtekening van de 

begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team 

€     7,00 

 13. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 

beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) 

 

€ 22,50 

 14. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie  

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige klassen 

 

€ 113,50 

€    91,00 

€ 68,00 

€ 45,50 

€ 22,50 

€ 11,50 

 15. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige klassen 

 

€ 113,50 

€ 91,00 

€ 68,00 

€ 45,50 

€ 22,50 

€ 11,50 

 16. Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige klassen  

 

€ 227,00 

€ 181,00 

€ 136,00 

€ 91,00 

€ 45,50 

€ 22,50 

 17. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitieleider 

is noodzakelijk) 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige klassen   

 

 

€ 227,00 

€ 181,00 

€ 136,00 

€ 91,00 

€ 45,00 

€ 22,50 

   18.  Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS, 

per formulier 

€    10,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


