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Competitieleiders senioren 
 

Hoofdklasse t/m 3e klasse 

ACL:  Henk Teunissen 
Prof. Van der Scheerstraat 281 

2035 AR Haarlem 
06-14369579 

acl@nttb-oost.nl 
 

4e klasse t/m 6e klasse 

RCL:  Albert Kuiper 
Kapperserf 6 

7951 JB  Staphorst 
06-44332934 

rcl@nttb-oost.nl 

 

Competitieleider jeugd 
 

Hoofdklasse t/m Startersklasse 

AJCL:  Jan Ringenier 
Colijnlaan 70 

8262 WM  Kampen 
06-23780454 

ajcl@nttb-oost.nl 
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1 ALGEMENE INLEIDING 
 
U wordt verzocht de inleidende pagina's goed te bestuderen, zodat u niet voor verrassingen 
komt te staan. Mochten er in het programma onjuistheden voorkomen, neem dan direct contact 
op met de betrokken competitieleider. In alle gevallen waarin dit competitieboek niet voorziet, 
wordt verwezen naar het competitiereglement. 
 
Wijzigingen, aanvullingen en andere relevante informatie wordt via het competitiebulletin, dat op 
basis van artikel 15 van het competitiereglement de status van besluit van het afdelingsbestuur 
heeft, officieel aan de verenigingen doorgegeven.  
 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de website van de NTTB / 
Afdeling Oost. 
 
 
 

2 COMPETITIE SENIOREN 
 
2.1 Inleiding 
 
Voor u ligt het competitieboek van het voorjaar 2018. Ook deze keer was het een hele klus om 
de competitie in elkaar te zetten. Zoals elk seizoen proberen wij aan de meeste wensen van de 
verenigingen en/of teams te voldoen, maar helaas lukt dit niet altijd. Wensen om op een 
bepaalde dag uit te spelen hebben voor ons geen prioriteit, zoals bijvoorbeeld wel het geval is 
voor de beschikbaarheid van de zaal en/of eventueel samen spelen van teams. Iets wat 
overigens ook niet altijd gelukt is. 
 
Er is veelvuldig gebruik gemaakt van de complexe Excel-bestanden die Jochem Veldmaat 
beheert. Wij bedanken Jochem voor het vele voorwerk dat hij voor ons heeft gedaan. Ook zijn 
wij blij met de inbreng en de zorgvuldige poule-indelingen van Fred van Ulsen en Carla Evers. 
De vrije plekken zijn toegekend op basis van de teamrating; het team met de hoogste 
teamrating heeft de vrije plek toegewezen gekregen. 
 
Zoals gezegd was het weer een hele toer om 350 teams in te delen. In de 6e klasse hadden we 
geen veelvoud van 6 teams en daarom hebben we één poule van 8 teams moeten creëren. Dit 
heeft immers - zoals afgesproken - voorrang boven poules van 5 teams.  
In die poule van 8 teams spelen de teams eerst eenmaal tegen elkaar. Na speelronde 7 volgen 
dan twee poules van 4 teams met de geplaatsten 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Een zgn. “play-off- en een 
playdownpoule”. Alle teams spelen dan in totaal nog drie wedstrijd waardoor we ook hier in 
totaal 10 op wedstrijden uitkomen.  
 
M.b.t. de speelweken en “bijzondere dagen” hebben wij u in een voorgaand competitiebulletin 
geïnformeerd. De wedstrijden die op Goede Vrijdag vielen hebben wij, op eentje na, structureel 
naar vrijdag 6 april verplaatst. 
 
Als competitieleiders moeten wij het reglement hanteren maar met een aantal bepalingen gaan 
wij coulant om, mits dit op tijd bij ons bekend wordt gemaakt. Om een voorbeeld te noemen: het 
boetevrij spelen met 2 personen. 
  
Wij willen u heel veel succes toe wensen in de komende competitie en hopen altijd weer op een 
goede samenwerking. 
 
Henk Teunissen (ACL) en Albert Kuiper (RCL) 
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2.2 Indeling  
 
De competitie is dit seizoen als volgt opgebouwd: 
 
Klasse  aantal poules    teams per poule aantal teams 

Hoofdklasse    2   6   12 
Promotieklasse   2   6   12 
1e klasse    4   6   24 
2e klasse    8   6   48 
3e klasse  12   6   72 
4e klasse  12   6   72 
5e klasse  10   6   60 
6e klasse    7   6   42 
     1   8     8 
 
De verenigingen hebben in totaal 350 teams ingeschreven in de afdelingscompetitie. 
 
 
 
2.3 Promotie / degradatie regeling 
 
Tussen de nummers 1 van beide Hoofdklasse poules wordt een beslissingswedstrijd gespeeld 
in week 17 of 18. De winnaar hiervan promoveert naar de landelijke 3e divisie. De verliezer 
behoudt zijn plek in de Hoofdklasse. 
 
In de Promotieklasse t/m 6e klasse promoveren de nummers 1. 
 
In de Hoofdklasse degraderen minimaal de nummers 6. 
In de Promotieklasse t/m 5e klasse degraderen minimaal de nummers 5 en 6. 
 
LET OP 
Eén en ander kan veranderen indien er geen of meer dan één team degradeert uit de landelijke 
competitie. Dit kan dan consequenties hebben voor alle klassen. 
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3 COMPETITIE JEUGD 
 
3.1 Inleiding 
 
De indeling van de jeugdcompetitie is weer gereed. Het kostte mij ditmaal wat meer tijd en 
moeite. Enerzijds vanwege persoonlijke omstandigheden - mijn schoonvader overleed op 
Tweede Kerstdag - en anderzijds omdat de puzzel ditmaal ingewikkelder was dan in 
voorgaande seizoenen.  
 
Het is in ieder geval goed om te constateren dat u als verenigingen in totaal 102 teams hebt 
ingeschreven en dat is er 1 meer dan het aantal waarop we het afgelopen seizoen zijn 
geëindigd. Entac schreef voor het eerst sinds een aantal seizoenen weer een jeugdteam in. 
Welkom terug! Daarnaast moet Nevanco uit Hasselt dit seizoen verstek laten gaan, maar ik heb 
begrepen dat het hier om een tijdelijk afscheid gaat.  
 
Voor de Startersklasse had ik liefst 21 teams. Ik heb geprobeerd om in overleg met een aantal 
wedstrijdsecretarissen in totaal 3 teams over te hevelen naar de 5e klasse, zodat ik daar drie - 
en in totaal zeventien - poules van 6 teams kon formeren. Dat is helaas net niet gelukt. Slechts 
twee van de door mij benaderde verenigingen konden / wilden hieraan meewerken. Een aantal 
verenigingen heb ik bewust niet benaderd gelet op de leeftijden van de spelers uit het 
startersteam.  
Het omgekeerde - teams overhevelen van de 5e naar de Startersklasse - heb ik niet willen 
proberen, omdat ik daartoe minder kansen zag. Bovendien moeten in die Startersklasse geen 
te sterke teams spelen. Dat is vooral voor de spelers van de andere teams niet leuk.  
Ik heb nu in de Startersklasse vier poules van 5 teams moeten formeren en ook nog eens twee 
poules van 5 in de 5e klasse. Een gemiste kans in mijn ogen. Het is goed om dit in gedachten 
te houden voor een volgend seizoen. 
 
Moest ik het afgelopen seizoen noodgedwongen één poule van 6 teams in de 2e klasse 
formeren, ditmaal had ik met datzelfde euvel te maken in de 1e klasse. Dit vind ik hier overigens 
minder erg, omdat de top van de piramide (in de hoogste klassen weinig poules en in de 
laagste klassen veel poules) zo redelijk in stand blijft.  
 
Ook ditmaal heb ik weer mijn uiterste best gedaan om zeker in de laatste drie klassen de reistijd 
binnen de 45 minuten te houden. Dat is helaas niet overal even goed gelukt. Oorzaak daarvan 
is o.a. het relatief grote aantal teams uit de regio Twente in de 4e klasse, waaronder drie teams 
van Rijssen.  
 
Een enkele vereniging gaf aan op bepaalde data niet over de zaal te kunnen beschikken. In de 
indeling zelf kon ik daar geen rekening mee houden. Ik was al blij dat ik er zonder dergelijke 
wensen uitkwam. In voorkomende gevallen zijn de wedstrijden van die datum in een eerdere 
week gepland. Mocht dit voor de betrokken verenigingen problemen opleveren, dan zijn zij vrij 
om met elkaar - en in overleg met mij - een andere oplossing te zoeken.  
 
Dan is er ook nog de situatie dat er twee verenigingen zijn - NTC Leogang en Trias - die hun 
jeugdteams tegelijk thuis willen laten spelen, maar waarbij twee teams bij elkaar zijn ingedeeld 
mede om de reistijden zoveel mogelijk binnen de perken (45 minuten) te houden.  
Het gaat hier om de 4e klasse A (NTC Leogang 3 en 4) en de Startersklasse D (Trias 2 en 5).  
In de 4e klasse A moeten de wedstrijdsecretarissen van NTC Leogang en Zwartsluis 
gezamenlijk maar een andere datum zoeken voor de wedstrijd NTC Leogang 3 - Zwartsluis 2 
van zaterdag 14 april, omdat dit dan de enige wedstrijd bij NTC Leogang is.  
Een andere mogelijkheid is wellicht om de wedstrijd op 14 april in Elspeet te spelen. Maar dit 
laat ik graag aan de betrokkenen over.  
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Verder dient binnen NTC Leogang een andere datum te worden gevonden voor de wedstrijd 
NTC Leogang 3 - NTC Leogang 4 van zaterdag 17 maart, omdat dit dan de enige wedstrijd is 
bij NTC Leogang. Ook dient een eerdere datum te worden gevonden voor de wedstrijd NTC 
Leogang 4 - NTC Leogang 3 die voor de laatste speelronde gepland staat: zaterdag 21 april. 
Het zal duidelijk zijn dat het onwenselijk dat twee teams van dezelfde vereniging elkaar in de 
laatste speelronde ontmoeten.  
 
In de Startersklasse D ligt het iets eenvoudiger. Daar moet alleen - binnen Trias - een andere 
speeldatum gevonden voor de wedstrijd Trias 2 - Trias 5 van zaterdag 10 maart. Dit is dan 
namelijk de enige wedstrijd bij Trias.  
 
In beide gevallen - NTC Leogang en Trias - kan de onderlinge wedstrijd wellicht een keer in de 
vooravond worden gespeeld.  
 
Bij Rijssen - team 4 en 6 samen in de 4e klasse C - speelt dit probleem niet, omdat die 
vereniging wekelijks de beschikking over de zaal heeft.  
 
Rest mij nog om ons allen - spelers, wedstrijdsecretarissen en competitieleider(s) - een goed en 
sportief seizoen toe te wensen! 
 
Jan Ringenier (AJCL) 
 
 
 
3.2 Indeling  
 
De competitie is dit seizoen als volgt opgebouwd: 
 
Klasse  aantal poules    teams per poule aantal teams 
Hoofdklasse   1   6     6 
1e klasse   1   6     6 
2e klasse   2   6   12 
3e klasse   2   6   12 
4e klasse   3   6   18 
5e klasse   3   6   18 
    2   5   10 
Startersklasse    4   5   20 
    
De verenigingen hebben - zoals aangegeven - in totaal 102 teams ingeschreven in de 
afdelingscompetitie 
 



 
 

Nederlandse Tafeltennisbond   /   Afdeling Oost 

 
 
 

pagina 7 van 13 info@nttb-oost.nlwww.nttb-oost.nl 

3.3 Promotie / degradatie regeling 
 
In principe promoveren alle nummers 1 uit de Hoofdklasse t/m de 5e klasse naar een hogere 
klasse. Daarnaast degraderen in principe de nummers 6 naar een lagere klasse. De overige 
teams handhaven zich in dezelfde klasse.  
Het heeft niet zoveel zin om te proberen via extra promotieplaatsen de 1e klasse weer naar 
twee poules te brengen. De ervaring leert namelijk dat er na een seizoen - en vooral na de 
voorjaarscompetitie - nogal wat wijzigt bij de teams. 
 
De kampioenen van de Startersklasse promoveren niet (automatisch) naar een hogere klasse. 
Verenigingen zijn echter vrij om teams in de 5e of in de Startersklasse in te delen. Mijn 
dringende advies luidt om jeugdteams die in de Startersklasse het seizoen afsluiten met een 
gemiddelde van bijna 4 punten per wedstrijd of meer, niet meer in die Startersklasse in te 
schrijven! 
  
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. Neem hier a.u.b. goede nota van; ik krijg namelijk 
nog wel eens vragen over het feit dat een team hoger is ingedeeld dan opgegeven. 
  
Teams die zich sterk genoeg achten voor de landelijke jeugdcompetitie kunnen hiervoor een 
plek aanvragen bij de hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL). Die beslist hier uiteindelijk over, 
mede afhankelijk van de beschikbare vrije plekken en mede op basis van de teamrating. 
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4 COMPETITIE ALGEMEEN 
 

4.1 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. 
 
 
 
4.2 Informatie bekend maken binnen uw vereniging 
 
Als wedstrijdsecretaris bent u de contactpersoon tussen de competitieleiders en uw vereniging 
en de leden. 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.  
 
 
 
4.3 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: 

1. Verzetten van wedstrijden 
De regels omtrent het verzetten van wedstrijden worden beschreven in artikel 39 van het 
afdelingscompetitiereglement. 

 
 

2. Invallen 
De regels omtrent het invallen wordt beschreven in artikel 31 van het 
afdelingscompetitiereglement. 

 
 

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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5 COMPETITIEPROGRAMMA 
 
Het actuele programma, de uitslagen, de standen en de persoonlijke resultaten zijn te vinden op 
de website van NTTB / Afdeling Oost. 
 
 
 

6 COMPETITIEBULLETIN 
 
Programmawijzigingen, boetes, algemene mededelingen, aankondigingen en dergelijke worden 
vermeld in het periodiek te verschijnen competitiebulletin. 
 
 
 

7 BEZWAARSCHRIFTEN 
 
Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen binnen drie weken na publicatie van het 
competitiebulletin waarin de boete is vermeld schriftelijk - bij voorkeur via e-mail - bij de 
Commissie Bezwaren van de NTTB / Afdeling Oost ingediend te worden. 
 
Commissie Bezwaren 
t.a.v. Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle 
bezwaren@nttb-oost.nl 
 
 
 

8 WEDSTRIJDBOEKJES 
 
De verenigingen kunnen dit seizoen voor het laatst én zolang de voorraad strekt bij de NTTB / 
Afdeling Oost één wedstrijdboekje per twee teams aanvragen. Voor het handhaven van de 
noodzakelijke rust bij de competitieleiders hanteren we het besluit dat de verenigingen op 
vastgestelde momenten per jaar de boekjes bij de competitieleiders kunnen ophalen. Deze 
momenten worden vermeld in het competitiebulletin. Buiten deze tijden of als de voorraad op is 
zijn de wedstrijdboekjes in de webshop van de NTTB te koop. 
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8.1 Verantwoordelijkheid invullen wedstrijdformulier 
 
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. In de 
Startersklasse worden afwijkende formulieren gebruikt waarbij dezelfde verantwoordelijkheden 
gelden bij het invullen van de verschillende delen van het formulier. 
 
Gelieve het wedstrijdformulier met blauw of zwart schrijvende pen in te vullen. 
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8.2 Bestemming wedstrijdformulieren 
 
Het eerste / witte formulier is bestemd voor de betrokken competitieleider, het tweede / gele 
formulier is voor de lid-vereniging van het ontvangende team en het derde / blauwe formulier is 
voor de lid-vereniging het bezoekende team.  
Het gele en het blauwe formulier moeten door de lid-verenigingen tenminste 4 weken worden 
bewaard i.v.m. het eventueel verloren gaan van het witte formulier. De betrokken 
competitieleider kan deze duplicaten dan alsnog ter inzage opvragen.  
 
In de Startersklasse worden afwijkende formulieren zonder doordrukexemplaren gebruikt. Het 
originele formulier is bestemd voor de betrokken competitieleider. De lid-verenigingen moeten 
zelf een kopie of foto maken en deze moeten tenminste 4 weken worden bewaard i.v.m. het 
eventueel verloren gaan van het originele formulier. De betrokken competitieleider kan deze 
duplicaten dan alsnog ter inzage opvragen. 
 
 
 
8.3 Verzending wedstrijdformulieren 
 
De witte wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op de woensdag na de speelweek van de wedstrijd 
in het bezit te zijn van de betrokken competitieleider. 
 
De lid-vereniging van het ontvangende team is verantwoordelijk voor het tijdig - in een 
voldoende gefrankeerde enveloppe - verzenden van het wedstrijdformulier. 
 
 
 

9 INVOEREN UITSLAGEN IN NAS 
 
Alle uitslagen van de thuiswedstrijden dienen uiterlijk om 12:00 uur op de zondag van de week 
waarin de wedstrijden zijn gespeeld te zijn ingevoerd in NAS. 
 
 
 

10 TEAMOPGAVE VOLGENDE COMPETITIE 
 
Het is nog niet bekend wanneer de teamopgave voor de volgende competitie ingeleverd moet 
zijn, want er is nog geen datum bekend voor de landelijke opgave van de teams. Zodra dit 
bekend is zal het gepubliceerd worden in het competitiebulletin. 
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11 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. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in NAS, per 
team. 

€    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 competitie-
wedstrijd, per persoon. 

€     5,00

 7. Vervallen 

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

€     5,00

 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 of ongefrankeerd inzenden van het wedstrijdformulier, per envelop. €     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
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 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 na toestemming van de betrokken 
competitieleider: 
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

 
 
 
 
 


