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Nummer 1 2019,   7 januari (week 1) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• De beste wensen 

• Competitie VJ 2019 online 

• NK 2019 (reminder) 

• Save The Date verenigingscongres (reminder) 

• Definitieve boetelijst NJ2018 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 
 
Senioren: 

• Twee poules van 8 teams 

• Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden 
 
Jeugd: 

• Toelichting jeugdcompetitie 

• Startersformulieren 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
De beste wensen: 
Allereerst willen wij iedereen die voor de afdeling Oost taken heeft te doen, erin speelt en de afdeling een warm hart 
toedraagt, een fijn, sportief, gelukkig en vooral een gezond 2019 toewensen. 
 

 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
De competitieleiders 
 
Competitie VJ 2019 online: 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de voorjaarscompetitie 2019 - zowel voor de jeugd als de senioren - vanaf heden 
online staat. De poule-indelingen zijn voor zowel de senioren als ook de jeugd als bijlage bijgevoegd. 
Het was weer een race tegen de klok om de 334 senioren- en 82 jeugdteams enigszins op tijd in te delen.  
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om aan zoveel mogelijk verenigingsverzoeken te voldoen, maar helaas blijkt 
maar eens weer dat het niet mogelijk is om alle wensen te vervullen. 
Wensen zoals op een bepaalde dag uit te spelen hebben voor ons minder prioriteit dan bijvoorbeeld de 
beschikbaarheid van de zaal en/of eventueel samen spelen van teams. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
In de 6e klasse zijn er twee poules (6B+6I) met 8 teams ontstaan, deze spelen de eerste zeven wedstrijden eenmaal 
tegen elkaar. Daarna volgen twee poules van de 4 teams met de geplaatsten 1 t/m. 4 en 5 t/m. 8. Een zgn. “play-off/ 
kampioenspoule” met nog eens drie wedstrijden per team te gaan. 
Er is -  met name in de seniorencompetitie getracht om één gepromoveerd en één gedegradeerd team in de poules in 
te delen (uiteraard rekening houdend met de gemiddelde teamrating) en tevens is er geprobeerd om geen teams van 
dezelfde vereniging in dezelfde poule in te delen. Dit is in een enkel geval niet gelukt, er is rekening mee 
gehouden/aanpassingen gedaan opdat deze teams aan het begin van de competitie of op een zo vroeg mogelijk 
tijdstip tegen elkaar spelen en zeker niet als laatste tegen elkaar. 
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Voor wat betreft bepaalde wensen van enkele verenigingen, die om verschillende redenen in een bepaalde periode 
en/of week niet kunnen spelen hebben wij qua speelrondes geen wijzigingen aangebracht. Het verplaatsen van 
wedstrijden naar bijvoorbeeld een vrije week kan tegenstanders in die vrije week in de problemen brengen.  
Als verenigingen een zaal niet heeft of zij een team niet beschikbaar hebben dan is dat een probleem van de 
vereniging zelf.  De tegenstanders zouden anders met onze regels worden geconfronteerd, dus moeten verenigingen 
zelf zorg/initiatief dragen om i.o.m. de tegenstander(s) tot een goede oplossing zien te komen. Uit/thuis kan vaak een 
oplossing zijn, echter moet dat de tegenstander ook willen of kunnen i.v.m. de zaalbezetting. Wij kunnen uiteraard aan 
sommige verzoeken meewerken, maar t.a.v. de vooraf bepaalde /gecommuniceerde speelweken zal reglementeer 
gezien alles en iedereen beschikbaar moeten zijn. 
Ook is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met een reistijd van 45 minuten, in een aantal gevallen is dit 
helaas niet gelukt. Wil iedereen de speellocatie, aanvangstijden ook nog even goed nakijken/controleren? 
M.b.t. de “bijzondere dagen” hebben wij u in een voorgaand competitiebulletin (nr. 32A 2018) geïnformeerd. 
Speelronde 10 is dan ook verdeeld over week 16 en 17. 
 
Mochten er om wat voor reden dan ook toch problemen ontstaan, dan verzoeken wij u om voor die wedstrijden in 
overleg met de wedstrijdsecretaris van de betreffende tegenstander een andere datum te zoeken en 
vervolgens contact te zoeken met de desbetreffende competitieleider. 
Als competitieleiders moeten wij het reglement hanteren, maar zullen hier coulant mee omgaan. 
Omdat er nieuwe jeugdteams in de startersklasse deelnemen, hebben wij als bijlage de vier verschillende 
wedstrijdbriefjes voor deze klasse toegevoegd. Deze moet u zelf uitprinten/ kopiëren. 
Nog voor het begin van de competitie komt het Competitieboek senioren & jeugd voorjaar 2019 en de lijst met 
invalbeperkingen uit. 
Ook is de definitieve boetelijst najaar 2018 senioren en jeugd als bijlage toegevoegd. 
  
Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u allen een sportieve voorjaarscompetitie 
2019 toe. 
  
Met vriendelijke sportgroeten, 
Henk Teunissen (ACL) acl@nttb-oost.nl 
Jan Ringenier (AJCL) ajcl@nttb-oost.nl 
Albert Kuiper (RCL)  rcl@nttb-oost.nl 
 
NK 2019: (reminder) 
Op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart 2019 worden de Nederlandse kampioenschappen A-spelers georganiseerd in 
het Landstede Sportcentrum te Zwolle. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. 
 
Save The Date verenigingscongres: (reminder) 
Het is ondertussen al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het NK Tafeltennis en het NTTB verenigingscongres. Ook 
in 2019 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een inspirerende dag voor onze bestuurders.  
Deze editie heeft als thema ‘Heel Holland tafeltennist – Kansen voor jou vereniging’. 
 
Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle 
Datum: zaterdag 2 maart 2019 
Tijd: 10.30 uur tot 15.45 uur  
 
Het belooft een erg interessante dag te worden voor zowel grote als kleine verenigingen, voor ervaren en minder 
ervaren bestuurders en voor (technisch) kaderleden. 
De definitieve uitnodiging en het programma ontvang je half januari. Vanaf dan gaat de inschrijving ook open.  
Blok zaterdag 2 maart alvast in je agenda, want deze dag wil je niet missen! 
 
Marthijn van der Wal,  
Coördinator Sportparticipatie 
 
 
Definitieve Boetelijst NJ 2018: 
Zie bijlage 
 
 
 
 
 

mailto:acl@nttb-oost.nl
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Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Er zijn wederom een flink aantal wijzigingen doorgegeven, het betreft zowel gewijzigde wedstrijdsecretarissen, email 
adressen en/of telefoonnummers. Daarom nogmaals de laatste geüpdatete lijst met de wedstrijdsecretarissen van de 
senioren en jeugd. (zie bijlagen) Wij vragen u door te geven welke aanpassingen er eventueel nog meer moeten 
worden doorgevoerd. 
Ook is het beslist noodzakelijk de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen), eventuele wijziging 
van de locatie, telefoonnummer en de juiste maximale tafelbezetting in NAS te vermelden. 
Met deze update gaan wij de voorjaarscompetitie 2019 met vertrouwen tegemoet. 
 

SENIOREN: 
 
Twee poules van 8 teams: 
Zoals gezegd, in de 6e klasse zijn er twee poules van 8 teams ontstaan, t.w. 6B en 6I. 
Wij vragen u vriendelijk om de uitslagen van de wedstrijden die in de laatste (7e) speelweek gespeeld worden, 
bijvoorbeeld door het formulier even te scannen en dit z.s.m. te sturen aan de competitieleider. Dan kunnen wij twee 
nieuwe poules van elke 4 teams aanmaken voor de vervolgwedstrijden. 
 
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden: 
Een aantal verenigingen beginnen hun thuiswedstrijden nog eerder dan meestal gebruikelijk, n.l. 19.45 of 20.00 uur. 
Dit heeft m.n. te maken met de beschikbare tijd van de speellocatie. Indien mogelijk kan er ook voor gekozen worden 
om op twee tafels te gaan spelen. 
Laten de betreffende verenigingen proberen de wedstrijden op tijd te laten beginnen. In de praktijk blijkt dat er heel 
veel wedstrijden veel later beginnen dan vermeld is. Het resultaat kan verlies van leden tot gevolg kan hebben. 
 

JEUGD: 
 
Toelichting jeugdcompetitie: 
De indeling van de jeugdcompetitie is gereed. 
Het meest in het oog springend is - wat mij betreft - dat het aantal ingeschreven teams (opnieuw) fors is teruggelopen. 
Hadden we het afgelopen seizoen uiteindelijk 91 teams, komend seizoen zijn dat er slechts 82. 
Ik vind dat zorgwekkend en ik hoop dat u daar ook zo over denkt. Het is aan ons allen - verenigingen, 
wedstrijdsecretarissen en AJCL - om die dalende tendens om te buigen, maar in ieder geval tot staan te brengen. 
 
Het verder teruglopend aantal heeft ook vervelende bijkomstigheden. Als competitieleider heb ik door het minder aantal 
poules minder mogelijkheden bij de indeling en wordt het nog moeilijker om aan zoveel mogelijk wensen van 
verenigingen te voldoen. 
Verder ben ik uiteraard afhankelijk van de letters die de landelijke competitieleiders toekennen aan de teams in de 
afdeling. U begrijpt het al: ook nu kon ik niet aan alle wensen tegemoetkomen. 
 
Ik heb ervoor gekozen om één poule in de Hoofdklasse en de 1e klasse te formeren, twee in de 2e, 3e en 4e klasse en 
drie in de 5e klasse en de Startersklasse. Alleen de Startersklasse telt twee poules van 5 teams. Voor het overige 
tellen alle poules 6 teams. 
Daar waar vrije ruimte was, heb ik sterkere teams qua rating doorgeschoven. 
In de 5e klasse ontmoeten tweemaal twee teams van dezelfde vereniging elkaar en dat heb ik gedaan om de 
afstanden enigszins binnen de perken te houden. 
 
Mocht u constateren dat er een speeldatum is die problemen oplevert, onderneem dan tijdig actie om de wedstrijd te 
verzetten en dan bij voorkeur naar voren. U kunt daarvoor bijvoorbeeld een zaterdag voor het officiële begin van de 
competitie benutten. 
 
Tenslotte doe ik een dringend beroep op u om u tot het uiterste in te spannen om te voorkomen dat we dit seizoen met 
tuchtzaken te maken krijgen. 
 
Rest mij nog om ons allen een goed en sportief seizoen toe te wensen! 

Met sportieve groet, 
 
Jan Ringenier, 
AJCL | NTTB - Afdeling Oost 
E-mail: ajcl@nttb-oost.nl 
Mobiel: 06 23780454 

mailto:ajcl@nttb-oost.nl
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Startersformulieren: 
Startersformulieren moeten de verenigingen zelf kopiëren en opsturen naar de jeugdcompetitieleider. 
Zie bijlagen. 
 
   
 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren    Jeugd 
 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
Henk Teunissen   Albert Kuiper    Jan Ringenier 

 Prof. Van der Scheerstraat 281 Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 2035 AR Haarlem   7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934   Tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl    ajcl@nttb-oost.nl  
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