
 
Senioren - Jeugd 

 
 

pagina 1 van 5 

 
info@nttb-oost.nl www.nttb-oost.nl 

 
Nummer 4  2022,  4 februari (week 5) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Voorjaarscompetitie senioren 2022 online 

 Speelweken/speelrondes Voorjaar 2022 (reminder) 

 Boetes 
 

Senioren: 

 Wedstrijdformulieren en Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in de afdelingscompetitie (jeugd / senioren) 

 Bereikbaarheid wedstrijdsecretaris Gelvandria 
 

Jeugd: 

 Wijziging speellocatie NTC Leogang 

 Informatie jeugdcompetieleider 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Voorjaarscompetitie senioren 2022 online: 
Het was een race tegen de klok, maar wij zijn blij u te kunnen melden dat de voorjaarscompetitie 2022 nu ook voor de 
senioren vanaf hedenmorgen online staat. Door de Coronacrisis (Covid-19) zou het zo weer een vreemd seizoen 
kunnen worden, maar laten we hopen van niet. Wij zien een flinke daling in teams. Het heeft ertoe geleid dat 235 
seniorenteams zich hebben ingeschreven. Met op het laatste moment nog een terugtrekking worden het 234 teams. 
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om aan zoveel mogelijk verenigingsverzoeken te voldoen, maar helaas was 
het niet mogelijk om alle wensen te vervullen. Wensen van verenigingen kunnen soms dezelfde zijn en aangezien er 
slechts 6 letters (A t/m F) en wat nu van toepassing is 7 letters (A t/m G) en 4 letters (A t/m D) 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 (6C + 6E) met 7 teams ontstaan, deze spelen een hele competitie in totaal 12 
wedstrijden. Consequentie is dat er in een enkel geval vrije weken worden opgeslokt om ook de extra wedstrijden af te 
werken. Deze poules van 7 teams spelen dan ook hun laatste wedstrijden in week 22. Wij zijn ons er van bewust dat 
de lettering van de poules 6C en 6E niet geheel synchroon loopt met de andere poules. Wij vragen de betreffende 
verenigingen hier begrip voor te hebben en eventueel zelf oplossingen aan te dragen. 
Tevens is er in de 6e klasse één regio gebonden poule (6F) met 6 teams en één regio gebonden poule (6G) ontstaan 
van 4 team met een lage teamrating. De teams in de poule 6G spelen driemaal tegen elkaar. 
 
Er is 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 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. Willen alle wedstrijdsecretarissen de speeldagen, locaties en aanvangstijden even goed 
nakijken/controleren en het programma direct  aan de betreffende teams doorgeven? 
In de Hoofdklasse en Promotieklasse wordt het dubbel gespeeld, in de 1e t/m 6e klasse niet. 
 
De senioren in de afdeling volgen zoveel mogelijk de landelijke competitie, maar de afdelingscompetitie Oost begint 
door welbekende redenen één week later. Ook wordt speelronde 8 over twee kalenderweken verdeeld, dit is de week 
van Goede Vrijdag (11-04 t/m 16-04) en de week van Paasmaandag (18-04 t/m. 23-04). De datums 4 en 5 mei was 
ook een punt van aandacht, die wedstrijden zijn naar week 15 verplaatst. Tevens is er een wedstrijd naar voren 
gehaald, zodat twee teams van dezelfde vereniging niet als laatste tegen elkaar zouden uitkomen. Mochten de vooraf 
door ons gekozen verplaatsingen problemen opleveren dan horen wij dat graag. 
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Voordeel hiervan is dat verenigingen in voorkomende gevallen zelf geen wedstrijden hoeven te verzetten en dat het 
aantal gespeelde wedstrijden mooi evenwichtig verdeeld blijft. 
Bovendien wordt ook, mede vanwege de coronasituatie voor sommige teams een extra vrije week gecreëerd in de 
tweede competitiehelft die (eventueel) kan worden benut voor het inhalen of vooruit spelen van wedstrijden. 
 
Wij proberen bij “Coronagerichte zaken” zo coulant mogelijk te zijn en vertrouwen ook op jullie medewerking om 
bijvoorbeeld het verplaatsen van wedstrijden tot een minimum te beperken. Wij streven er ook naar om deze competitie 
zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook met twee spelers kan een wedstrijd gewoon doorgaan/gespeeld worden. Aan 
alle mensen die aan de indelingen hun steentje hebben bijgedragen zijn wij bijzonder veel dank verschuldigd. 
Het competitieboek voorjaar 2022 en de lijst met invalbeperkingen wordt, indien mogelijk nog voor het begin van de 
voorjaarscompetitie 2022 gepubliceerd. De poule-indelingen en het competitieprogramma voor de senioren zijn als 
bijlage toegevoegd. 
Als competitieleiders moeten wij het reglement hanteren, maar zullen hier zo coulant als mogelijk is mee omgaan. 
 
Let op: de competitie begint aanstaande maandag 5 februari !! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Han Oldenburg (ACL) 
Albert Kuiper (RCL) 
 
 
De seniorencompetitie is komend seizoen als volgt opgebouwd: 
 

Klasse aantal poules teams per poule aantal teams 

Hoofdklasse  2   6  12 

Promotieklasse  2   6  12 

1e klasse  3   6  18 

2e klasse  5   6  30 

3e klasse  7   6  42 

4e klasse  7   6  42 

5e klasse  6   6  36 

6e klasse  3   6  18 

6e klasse  2   7  14 

6e klasse (*)  1   6   6 

6e klasse (*)  1   4   4 

 

De verenigingen hebben zoals eerder aangegeven in totaal 234 teams ingeschreven in de 
afdelingscompetitie. De poules met (*) zijn de poules met een lage teamrating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M P E T I T I E B U L L E T I N  

 
 

 

pagina 3 van 5 

 
info@nttb-oost.nl www.nttb-oost.nl 

 
 
Speelweken, speelrondes Voorjaar 2022: (reminder) 
 

Maandag t/m 
zaterdag 

Kalender- 
week 

Speelronde 
afdeling 
SENIOREN 

Speelronde  
afdeling 
JEUGD 

Speelronde 
landelijk: 
SENIOREN 

Speelronde 
landelijk: 
JEUGD 

17-01 t/m 22-01 3     

24-01 t/m 29-01 4 TEAMOPGAVE    

31-01 t/m 05-02 5 INDELING 1 1 1 

07-02 t/m 12-02 6 2 2 2 2 

14-02 t/m 19-02 7 3 Vrij Vrij Vrij 

21-02 t/m 26-02 8 Vrij 3 3 3 

28-02 t/m 05-03 9 Vrij Vrij Vrij Vrij 

07-03 t/m 12-03 10 4 4 4 4 

14-03 t/m 19-03 11 5 5 5 5 

21-03 t/m 26-03 12 1 Vrij Vrij Vrij 

28-03 t/m 02-04 13 Vrij 6 6 6 

04-04 t/m 09-04 14 7 7 7 7 

11-04 t/m 16-04 15 8 – ma di wo 8 8 8 

18-04 t/m 23-04 16 8 – do vr  9 9 9 

25-04 t/m 30-04 17 10 10 10 10 

02-05 t/m 07-05 18 Vrij    

09-05 t/m 14-05 19 6    

16-05 t/m 21/05 20 9    

 
De vakanties, feest- en / of vrije dagen zijn de volgende: 
 
Voorjaarsvakantie: 
Noord: 19 t/m 27 februari (week 8) 
Midden: 26 februari t/m 6 maart (week 9) 
Goede Vrijdag: 
Vrijdag 15 april (week 15) 
Paasmaandag: 
Maandag 18 april (week 16) 
Koningsdag: 
Woensdag 27 april (week 17) 
Meivakantie: 
30 april t/m 8 mei (week 18) Tevens in deze week valt de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei. 
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Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

Volgnr. Wnr. Vereniging / team Nr. Omschrijving Bedrag in € 

SO02   Quick ‘20 17 Het terugtrekken van team 3 22,50  

 
Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin 
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden: 
 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle  
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl 
 
Wedstrijdformulieren en Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in de afdelingscompetitie (jeugd / senioren) 
Als overbrugging naar het definitieve digitale wedstrijdformulier willen wij, competitieleiders van de afdeling Oost met 
ingang van deze competitie (voorjaar 2022) de wedstrijdformulieren ter controle nog wel ontvangen. 
De wedstrijdsecretarissen willen wij de keuze/mogelijkheid bieden om de papieren formulieren op te sturen of door met 
een duidelijk leesbaar gescand formulier deze per mail naar de desbetreffende competitieleider te sturen.  
Wij willen het gebruik van het DWF graag stimuleren, want we zullen er toch binnen afzienbare tijd aan moeten 
wennen. Het papieren formulier is dan verleden tijd. 
 
De wedstrijdsecretarissen van de landelijke competitie hoeven de papieren formulieren voor de wedstrijden niet meer 
op te sturen, dat is voor de afdelingen ook het toekomstbeeld. Wel worden de formulieren in de landelijke competitie 
nog gebruikt als back-up. 
De minimale bewaartermijn voor deze formulieren is tot één week na de laatste speelweek van de competitie.  
Indien nodig (bijvoorbeeld bij protest) kan het formulier dan opgestuurd worden. Indien het formulier dan niet 
beschikbaar blijkt te zijn, volgt de gebruikelijke boete voor het niet inzenden van het formulier door de thuisspelende 
vereniging.    
  
Indien spelers de uitslagen in DWF invoeren dan is de taak van de wedstrijdsecretaris om de uitslagen te verifiëren, 
uiterlijk op de zondag direct volgend op de speeldatum om 12:00 uur. Bij te laat invoeren/verifiëren volgt de 
gebruikelijke boete voor het te laat invoeren en bevestigen van de uitslag in NAS. 
Als het DWF niet ingevuld is, kan de wedstrijdsecretaris het formulier zelf invullen in DWF of in NAS. Ook in dit geval 
moet de uitslag tijdig bevestigd worden in NAS. 
Beide aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van het papieren wedstrijdformulier. 
 
Bij gebruik van de originele wedstrijdboekjes (met doordruk) wordt na afloop van de wedstrijd het tweede exemplaar 
aan de tegenstander (uitspelende team) overhandigd. Het originele wedstrijdformulier bewaart u gedurende het gehele 
seizoen. De papieren wedstrijdboekjes zijn via de webshop van de NTTB nog te verkrijgen zolang de voorraad strekt. 
Het is binnenkort mogelijk om een printversie van het (digitaal) wedstrijdformulier te gebruiken. Dan is een kopie voor 
de tegenstander niet noodzakelijk. Voor de uitspelende teams adviseren we in dit geval om hiervan wel een foto te 
maken met de telefoon. 
  
Na het invoeren van de uitslag in DWF is accordering door de tegenpartij in DWF wel mogelijk, maar nog niet 
verplicht. Mede daarom is het gebruik van papieren formulieren nog noodzakelijk. We streven naar een hoog aantal 
digitaal ingevoerde én geaccordeerde wedstrijdformulieren om een volledige overgang mogelijk te maken. Pas dan zal 
een papieren wedstrijdformulier niet meer noodzakelijk (en leidend) zijn. 
  
Bij de invoer in het DWF is het verplicht om alle gamestanden in te vullen. Als het DWF niet ingevuld is voert de 
wedstrijdsecretaris de uitslag in NAS in (net als voorheen). Hierbij is het gewenst om alle gamestanden in te voeren. 
  
Bij niet opkomen vult het wel aanwezige team een wedstrijdformulier in het DWF of op papier. De wedstrijdsecretaris 
handelt dit vervolgens af in NAS. 
Het te laat aanvangen van wedstrijden, het zonder begeleiding spelen en andere onregelmatigheden worden in het 
opmerkingenveld in DWF, of op de achterzijde van het papieren wedstrijdformulier, in NAS duidelijk - met redenen enz. 
vermeld. Het begeleiden van een jeugdteam blijft verplicht. De behorende handtekening vervalt in het DWF. 
Vragen over het DWF? Mail naar dwf@tafeltennis.nl 
Meer info op https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/. 
 
Met vriendelijke groet, 
De competitieleiders 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
mailto:dwf@tafeltennis.nl
https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/
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SENIOREN: 
 
Bereikbaarheid wedstrijdsecretaris Gelvandria: 
Bert van Tent, wedstrijdsecretaris van TTV Gelvandria uit Apeldoorn is vanaf 5 februari t/m 12 februari voor eventueel 
overleg of calamiteiten enkel via de mail bereikbaar. Dus niet per telefoon! 
 

JEUGD: 
 
Wijziging speellocatie NTC Leogang: 
De speellocatie van de volgende wedstrijden (zaterdag 2 april 2022) is gewijzigd naar de volgende locatie in Elspeet: 
 
11117 NTC Leogang 1 – Tafeltennis Zwolle 1 
12117 NTC Leogang 2 – Wijhe 2 
15117 NTC Leogang 3 – Wijhe 3 
19112 NTC Leogang 4 – GTC 3 
 
Gymzaal Vierhouterweg 
Vierhouterweg 14 
8075 BJ  Elspeet 
 
De overige wedstrijden van NTC Leogang worden op de gebruikelijke locatie gespeeld. 
 
Informatie jeugdcompetitieleider: 

Voor de verenigingen die vorig jaar geen competitie speelden, let erop dat er verschillende formulieren nodig zijn. 
Mochten deze niet voorhanden zijn kan begonnen worden met het DWF, maar zoals hierboven beschreven staat, dien 
ik nog wel een ingevulde en ondertekende versie te ontvangen. Dit mag per mail of per post. 

Abusievelijk is er in het vorige competitiebulletin vermeld dat de hoofdklasse Flexmatch-10 speelt. Dit is niet correct 
deze spelen het standaard regulier wedstrijdformulier. De betrokken verenigingen zijn hier al van ingelicht, zie 
onderstaand voor het complete overzicht. 
 
De jeugdcompetitie is komend seizoen als volgt opgebouwd: 
 

Klasse aantal poules teams per poule aantal teams 

Hoofdklasse  1   6  6 Standaard regulier wedstrijdformulier 

1e klasse  1   6  6 Flexmatch-10partijen 

2e klasse  1   5  5 Flexmatch-10partijen 

3e klasse  2   4  8 Flexmatch-10partijen 

4e klasse  2   6  12 Flexmatch-10 partijen 

Startersklasse (Q-13) 2   4  8 FlexMatch-5partijen 

De verenigingen hebben dus in totaal 45 jeugdteams ingeschreven in de afdelingscompetitie VJ2022. 

Met vriendelijke groet, 
Wouter Zegers 
AJCL afdeling Oost 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren   Jeugd 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse  HK t/m. startersklasse 
Han Oldenburg   Albert Kuiper   Wouter Zegers 
Soerensebeek 18   Kapperserf 6    Ruys de Beerenbrouckstraat 133 
8033 DM  Zwolle   7951 JB  Staphorst  7331 LR  Apeldoorn 
Tel.nr. 06-55964952   Tel.nr. 06-44332934  Tel.nr. 06-57099583 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl  
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mailto:rcl@nttb-oost.nl
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