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Nummer 1 2020, 5 januari (week 1) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• De beste wensen 

• Competitie VJ 2020 online 

• NK 2020 (reminder) 

• Save The Date verenigingscongres (reminder) 

• Definitieve boetelijst NJ 2020 (jeugd en senioren) 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 
 
Senioren: 

• Competitiehervorming 

• Drie poules in 6e klasse met lage ELO teamrating, waarvan twee poules van 7 teams 

• Teamindeling voorjaar 2020 
 
Jeugd: 

• Verslag van de jeugdcompetitieleider AJCL 

• Formulieren startersklasse 

• Teamindeling voorjaar 2020 
 
 
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 2020 toewensen. 
 

 
 
Competitie VJ 2020 online: 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de voorjaarscompetitie 2020 - 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 320 senioren- en 75 jeugdteams enigszins op tijd in te delen. 
Helaas zien wij weer een daling in het aantal ingeschreven teams, zowel bij de senioren als bij de jeugd. 
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 aan alle wensen te voldoen. 
 
Voor wat betreft bepaalde wensen van enkele verenigingen, die om verschillende redenen een bepaalde dag en/of 
week niet kunnen spelen hebben wij qua speelrondes geen wijzigingen aangebracht. 
Het verplaatsen van wedstrijden naar bijvoorbeeld een vrije dag/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. Deze 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 omwisselen 
kan vaak/soms 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 ver vooraf bepaalde /gecommuniceerde 
speelweken zal reglementeer gezien alles en iedereen beschikbaar moeten zijn. 
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Wensen van verenigingen kunnen soms dezelfde zijn en aangezien er slechts 6 letters (A t/m F) en (indien van 
toepassing) 7 letters (A t/m G) te verdelen zijn, is het onmogelijk om iedereen voor de 100% tevreden te stellen. 
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 (6H+6I) met 7 teams ontstaan, deze spelen de eerste zes wedstrijden eenmaal 
tegen elkaar. Daarna volgen twee poules van vier en drie teams met de geplaatsten 1 t/m. 4 en 5 t/m. 7. Met een zgn. 
“play-off poule” zijn er nog eens drie en twee wedstrijden per team te gaan. 
 
Er is -  vooral 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 zodat 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. 
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 speeldag, locatie en aanvangstijden ook nog even goed nakijken/controleren? 
Ook is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met een reistijd van 45 minuten, in een aantal gevallen is dit 
helaas ook niet gelukt. 
M.b.t. het speelschema en de “bijzondere dagen” hebben wij u in voorgaande competitiebulletins (nr. 34/35 2019) 
geïnformeerd. Speelronde 9 is naar voren gehaald (kalenderweek 4) en speelronde 1 is naar kalenderweek 7 gegaan. 
Net zoals wij vorig jaar hebben gedaan, is speelronde 8 verdeeld over kalenderweek 15 en 16. 
Qua belettering loopt het dan zoveel mogelijk parallel met het landelijk en hebben de senioren twee vrije speelweken 
achter elkaar. Drie vrije speelweken achter elkaar zagen wij voor de senioren niet zitten. 
 
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 zo coulant als mogelijk is mee omgaan. 
Omdat er nieuwe jeugdteams in de startersklasse deelnemen, hebben wij als bijlage de vier verschillende 
wedstrijdformulieren voor deze klasse toegevoegd. Deze moet u zelf uitprinten/ kopiëren. 
Nog voor het begin van de competitie zal het Competitieboek senioren & jeugd voorjaar 2020 en de lijst met 
invalbeperkingen van de senioren gepubliceerd worden. 
Ook is de definitieve boetelijst najaar 2019 senioren en jeugd als bijlage toegevoegd. 
  
Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u allen een sportieve voorjaarscompetitie 
2020 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 2020: (reminder) 
Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 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 2020 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een inspirerende dag voor onze bestuurders.  
De 10ste editie heeft als thema ‘Van inspiratie tot Implementatie’. 
 
Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle 
Datum: zaterdag 29 februari 2020 
Tijd: vanaf 10.00 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 ontvangt u half januari. Vanaf dan gaat de inschrijving ook open.  
Blok zaterdag 29 februari alvast in je agenda, want deze dag mag u je niet missen! 
 
Marthijn van der Wal,  
Coördinator Sportparticipatie 

mailto:acl@nttb-oost.nl
mailto:ajcl@nttb-oost.nl
mailto:rcl@nttb-oost.nl
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Definitieve boetelijst NJ 2019: (jeugd en senioren) 
Nadat alle bezwaren zijn behandeld, zie hierbij de toegevoegde bijlage van de definitieve boetelijst najaar 2019. 
 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle  
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl 
 
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Er zijn wederom enkele wijzigingen doorgekomen, daarom als bijlage is de lijst met de wedstrijdsecretarissen van de 
senioren en jeugd alsnog geüpdatet. In het rood zijn de laatste wijzigingen die bij ons zijn binnengekomen. 
Graag doorgeven 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, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden. 
Met deze update kunnen wij de voorjaarscompetitie 2020 met een schone lei beginnen. 
 
SENIOREN: 
 
Competitiehervorming: 
Zoals u weet heeft het AB op 3 april 2019 besloten om de dubbelwedstrijd vanwege de verwachte tijdsbesparing af te 
schaffen. De Hoofdklasse en Promotieklasse blijven het dubbel wel spelen. Ook dit komende seizoen zal dit van 
toepassing zijn, waarbij wij u verzoeken de begin en eindtijden op het formulier te vermelden. 
De huidige wedstrijdboekjes kunnen gewoon gebruikt worden, de 1e t/m 6e klassen kunnen het dubbel doorstrepen. 
NAS zal bij het invullen van de uitslagen in deze klassen geen dubbel tonen. 
Uitgangspunt is dat de teams zich houden aan het op tijd beginnen van de wedstrijden en dat de tijd tussen de 
wedstrijden en games tot een minimum wordt beperkt. 
 
Een aantal verenigingen begint 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. 
 
Drie poules in 6e klasse met lage ELO teamrating, waarvan twee poules van 7 teams: 
Wederom zijn er drie poules samengesteld met teams met een lage ELO teamrating. Dit zijn de poules 6G, 6H en 6I, 
waarvan twee poules (6H+6I) met zeven teams. 
Wij vragen u vriendelijk om de uitslagen van de wedstrijden van 6H en 6I, die in de laatste (6e) 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 4 en 3 teams aanmaken voor de vervolgwedstrijden. 
 
Teamindeling voorjaar 2020: 
Zie toegevoegde bijlage 
 
JEUGD: 
 
Verslag Jeugd Competitieleider AJCL: 
De indeling van de jeugdcompetitie VJ2020 is gereed. 
Laat ik beginnen met de teleurstellende mededeling dat drie verenigingen voor komend seizoen geen jeugdteams 
meer hebben ingeschreven: Dronten '74, GTC en Smash 2000. 
En naar wat ik begrepen heb, is dat voor Dronten '74 en Smash 2000 zelfs definitief. Heel spijtig. 
Zo bekeken, valt het nog mee dat verenigingen in totaal 75 jeugdteams hebben ingeschreven (tegen vorig seizoen 79 
teams). De drie genoemde verenigingen schreven het afgelopen seizoen gezamenlijk 4 jeugdteams in; precies het 
verschil tussen 79 en 75 teams. 
Prettig om te melden is dat Olympia zich na een X aantal seizoenen weer aan het jeugdfront heeft gemeld. 
Hartelijk welkom! 
 
Dan een toelichting bij de indeling. 
Ditmaal had ik te maken met een situatie dat er nogal wat krachtsverschil is tussen de eerste vijf teams in de 
Hoofdklasse en de teams daarna. 
 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
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Dat komt enerzijds doordat Smash '70 2, de kampioen van het afgelopen seizoen, (uiteraard) is gepromoveerd en 
anderzijds doordat bij de kampioen van de 1e klasse - De Veluwe 2 - een aantal spelers is gestopt of is doorgeschoven 
naar team 1 waardoor het geen zin heeft om dat team in de Hoofdklasse in te delen. De Veluwe gaf dat overigens zelf 
ook al aan. Dezelfde situatie van fors krachtsverschil tussen de eerste vijf teams en de teams daarna trof ik ook aan in 
de 1e klasse. 
Ik heb daarom besloten om in de Hoofdklasse en de 1e klasse poules van 5 teams te formeren. 
 
Het toeval wil - of misschien ook niet - dat ik in de 2e klasse na 10 teams ook weer een gat signaleerde met de teams 
daarna. Dus besloot ik om ook daar twee poules van 5 teams te maken. 
En - het wordt eentonig - dit geldt ook voor de 3e klasse; dus je raadt het al: ook die telt twee poules van 5 teams. 
 
De 4e klasse telt één poule van 6 en één van vijf teams en de 5e klasse telt drie poules van 6 teams. 
In de Startersklasse had ik 16 teams en die heb ik verdeeld over één poule van 6 en twee van 5 teams. 
 
Ik realiseer mij dat het de sterke voorkeur heeft om zoveel mogelijk poules van 6 teams te formeren, maar gelet op de 
hiervoor beschreven situaties vind ik een meer evenwichtige en gelijkwaardige indeling belangrijker. 
We doen er immers niemand een plezier mee als teams (spelers) wekelijks met ruime cijfers hun wedstrijden verliezen. 
 
In de lagere klassen heb ik de poules zo regionaal mogelijk ingedeeld. 
Maar je begrijpt dat dit moeilijker wordt naarmate het aantal teams in een klasse afneemt. 
 
Wat mij betreft degradeert er komend seizoen met de vele poules van 5 teams geen enkel team. 
Ik red mij het komend seizoen wel met de indeling voor de najaarscompetitie 2020. 
Dat er geen enkel team degradeert, betekent niet (automatisch) dat een team niet in een lagere klasse kan worden 
ingedeeld. Teams die wijzigen hebben namelijk niet automatisch recht op een hernieuwde plaats in de klasse. 
De gemiddelde ELO teamrating is bepalend, ik meld het maar vast om eventuele misverstanden te voorkomen. 
 
Een enkel team is in de huidige competitie-indeling in een lagere of hogere klasse ingedeeld dan waarvoor het is 
ingeschreven. Ook hier was de gemiddelde ELO teamrating bepalend. 
 
Met vrijwel alle opgegeven wensen van verenigingen over het tegelijk thuis spelen van teams, heb ik ditmaal rekening 
kunnen houden. Alleen bij verenigingen die meerdere teams in één poule hebben (NTC Leogang en Twekkelerveld) is 
dit niet helemaal gelukt. Ik kan immers maar eenmaal een letter (A t/m F) toekennen. 
In deze gevallen spelen de teams met een 'afwijkende' letter drie van de vijf maal tegelijk thuis met de andere teams. 
Volgens mij heb ik nu de meest belangrijke informatie bij de competitie-indeling vermeld. 
 
Als wedstrijdsecretaris heb je nog een paar weken om de informatie te delen met de jeugdleden en hun ouders. 
Rest mij nog om ons allen - spelers, wedstrijdsecretarissen, ouders en AJCL - een goed en sportief seizoen toe te 
wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Ringenier (AJCL) 
 
Formulieren startersklasse: 
De formulieren voor de startersklasse moet de thuisspelende vereniging zelf kopiëren en deze opsturen naar de 
jeugdcompetitieleider AJCL. De ouder en/of begeleider van de tegenstander kan met zijn mobiel (heeft iedereen 
tegenwoordig) een foto maken van de uitslag en het formulier naar de wedstrijdsecretaris van zijn eigen vereniging 
doorsturen. Zie bijlagen. 
 
Teamindeling voorjaar 2020: 
Zie toegevoegde bijlage 
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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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