COMPETITIETOELICHTING met adressen en aanvullende regels
NTTB afdeling Noord
WEDSTRIJDSEIZOEN 2018 – 2019
Deel 2
VOORJAAR 2019

Seniorencompetitie (Noordelijke Divisies en regioklassen)
en
Jeugdcompetitie

Beste tafeltennissers en tafeltennissters,
In de voorjaarscompetitie zullen we starten met een pilot waarbij we per wedstrijd 3 games gaan spelen, waarbij
elke game een punt voor de stand oplevert. Zelf ben ik al jaren bezig met te onderzoeken welke alternatieven er
zijn om een wedstrijd te verkorten. Vele alternatieven zijn er besproken, waarbij 3 alternatieven vaak boven
kwamen drijven: 3 games, eredivisie of duo. Uiteindelijk ben ik blij dat we beginnen met een drietal pilotpoules, in
elke regio één poule. In eerste instantie zou er ook een pilot worden gedaan met het eredivisiesysteem, maar
uiteindelijk bleek daar geen draagvlak bij de verenigingsteams voor te zijn. Wij zullen samen met het bestuur
zorgvuldig de pilots gaan invoeren, uitvoeren, begeleiden en evalueren. De resultaten zullen op de NTTTB site
wekelijks worden bij gehouden. De betreffende teams en verenigingen zullen persoonlijk worden benaderd.
Met twee spelers opkomen:
De competitiecommissie heeft besloten dat het niet langer nodig is om vooraf te melden wanneer een team met
2 spelers gaat spelen. We zullen het niet-melden hiervan ook niet meer beboeten. Voorts wordt het maximum
aantal keer opgerekt van 2 naar 3 keer per competitie. Het is zinloos en strafbaar wanneer wel 3 spelers worden
opgeschreven als er meer 2 spelen. Beide verenigingen worden maximaal beboet als teams zich hieraan schuldig
maken en worden betrapt. Werk dus ook niet mee als een tegenstander dit wil doen. Zorg dat dit bekend is bij
alle spelers!
6e klasse:
In Groningen is het gelukt weer een 6e klasse in te voeren; we streven er naar de 6e klasse ook weer in Friesland
en Drenthe in te voeren. Vooral bij beginnende teams blijkt hier behoefte aan te zijn. Een oproep aan de
verenigingen om de komende periode te kijken of er belangstelling is voor een (nieuw) team in deze 6e klasse.
Een van de signalen die de competitieleiders ontvingen was de moeilijkheid voor invallen door spelers uit een
bovenliggend team, want dat kan reglementair niet als er een klasseverschil is. Deze drempel willen we deels
versoepelen om inschrijving voor de 6e klasse te bevorderen. Overleg altijd met de RCL of er een oplossing te
vinden is.
TableStars
19-01: Startdag Assen
02-02: Speelronde 1
16-02: Speelronde 2
09-03: Speelronde 3
23-03: Speelronde 4
06-04: Speelronde 5
13-04: Huldiging kampioenen en finaletoernooi Harkstede
De TableStars-competitie is een groot succes. We zullen in het voorjaar ons beraden of we deze opzet ook voor
de 3e-jeugdklasse in de triocompetitie kunnen toepassen. Het gaat dan met name om het met meerdere teams
tegelijk spelen op één locatie.
Functioneren competitiecommissie:
De competitiecommissie is een groep vrijwilligers die zich inzet om de competitie mogelijk te maken en deze
competitie ook zo goed mogelijk wil laten verlopen. Dat dit niet altijd lukt of dat het beter kan realiseren wij ons
ook. Mocht u opmerkingen of verbeterpunten hebben, dan staan wij hier altijd voor open. Een mail aan mij als
Algemeen Competitie Leider (ACL) kan altijd.
Rest mij iedereen wederom veel plezier te wensen bij de komende competitie.

Namens de competitiecommissie,
Charles Hussels
ACL NTTB afdeling Noord

AFDELINGSCOMPETITIES VOORJAAR 2019: DE REGELS
Algemene opmerkingen vooraf:
Hieronder treft u de specifieke regels aan voor de senioren- en jeugdcompetitie. Hier en daar bestaan er enkele
onderlinge verschillen; dat heeft te maken met het aantal klassen en groepen. Let verder goed op de wijzigingen
in de verstrekte gegevens, met name de adressen van de wedstrijdsecretarissen en de promotie- en
degradatieregeling. Let voorts ook op de adressen van de verantwoordelijke CC-leden en de afspraken die
gemaakt zijn m.b.t. het inzenden van sommige wedstrijdformulieren en de invoering van de uitslagen in NAS.
Extra aandacht gevraagd voor het volgende:


Wedstrijdformulieren hoeven niet te worden opgestuurd onder de volgende voorwaarden.
1. De thuisspelende club bewaart de originele wedstrijdbriefjes tot de erop volgende competitie begint.
2. Het uitspelende team of club controleert op de website van NTTB Noord of de wedstrijd correct is
ingevoerd in NAS.
3. De originele wedstrijdbriefjes zijn opvraagbaar en moeten opgestuurd worden wanneer een
competitieleider dit wil, bijvoorbeeld bij een gelijke eindstand.
4. Wanneer er een opmerking achterop het wedstrijdbriefje wordt geplaatst vanwege een protest of
vanwege een andere reden, dan moet het originele briefje worden opgestuurd naar de betreffende
competitieleider. Dit opsturen mag ook via de e-mail met een gescand exemplaar.
De onder punt 2 hierboven genoemde controle gaat als volgt:
Ga naar de website gaan van de NTTB afdeling Noord, https://www.nttb.nl/noord/. Klik daar competitie aan.
Voor u verschijnt de 'NAS competitie Noord' in een blok van 5 keuzemenu's.
Bij de bovenste regel moet de Competitienaam worden geselecteerd. Daarna is er de keuze of het om jeugd
of senioren gaat. In de derde regel klikt u 'Programma' aan. In de vierde regel selecteert u desgewenst de
naam van uw vereniging en tenslotte in de vijfde regel de klasse en de poule waarin uw teams uitkomen.
Wanneer het betreffende wedstrijdnummer aanklikt verschijnt het digitale wedstrijdbriefje. Dit moet
gecontroleerd worden op fouten. Is de uitslag correct ingevoerd, hebben de juiste spelers gespeeld, etc.
Wanneer alles door de thuisspelende vereniging correct is ingevoerd hoeft u verder niets te doen. Wanneer er
een fout (of meerdere fouten) gemaakt zijn, meldt dit dan per e-mail bij de betreffende competitieleider.



Informatie over competitiezaken kan ingewonnen worden bij de betreffende AJCL/NCL/RCL's.
Klachten en protesten over de competitie, indeling, opgelegde boetes, spelerssterkte e.d. richten aan de ACL
en/of de secretaris van de afdeling.



Voor overleg en afspraken dient alleen de wedstrijdsecretaris contact op te nemen met de betreffende
competitieleider. Bij hoge uitzondering kan een teamaanvoerder die taak overnemen, waarbij ervan uit wordt
gegaan dat die persoon binnen de vereniging overlegt met de wedstrijdsecretaris.



Verderop volgt een aantal specifieke regels voor de regiocompetities van de NTTB Noord.
Voor de overige bepalingen inzake de competitie wordt verwezen naar het NTTB-competitiereglement (deel 1
en 2) en het competitiereglement van de afdeling Noord (deel 3).

NAS
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het verwerken van de uitslagen in NAS voor zowel de
senioren als jeugd. De uitslagen voor de senioren moeten binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd zijn
ingevoerd. De uitslagen voor de jeugd moeten uiterlijk zondagavond 19.00 uur zijn ingevoerd. Om de standen
en uitslagen zo actueel mogelijk te houden graag zo spoedig mogelijk na de wedstrijd de uitslag invoeren.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN WEBSITE
De website van de NTTB afdeling Noord is te vinden op internet: https://www.nttb.nl/noord/.



In beginsel wordt alle informatie op de afdelingssite gepubliceerd. In specifieke gevallen kan een schriftelijke
versie (per e-mail) worden verzonden. Dat zal uitsluitend op verzoek gebeuren.
Voor het tijdig doorgeven van officiële berichten naar de leden is de ontvanger van de mailing
verantwoordelijk.

WEDSTRIJDFORMULIEREN
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een correcte invulling van de formulieren. Het bezoekende
team is verantwoordelijk voor de juistheid van de volgende gegevens:
- de namen van de teamleden;
- de bondsnummers van de teamleden;
- eventueel het teamnummer (ingeval van een invaller);
- ondertekening van het wedstrijdformulier;
- handtekening van de begeleider (jeugd).
Attentie
Wedstrijdformulierenboekjes zijn uitsluitend in voorraad en te bestellen bij de penningmeester van het
afdelingsbestuur. Tip: bestellen de boekjes kort voor de ALV, dan worden deze meegenomen naar de ALV en
bespaart de vereniging zich verzendkosten.

BEGELEIDING JEUGDTEAMS
Gezien de ervaringen in eerdere competities is het verplicht dat de begeleider van het thuis- en uitspelende team
tijdens de wedstrijd aanwezig is en blijft in de accommodatie. Ook dient de begeleider zijn handtekening te
plaatsen op het te verzenden wedstrijdformulier. Een chauffeur van een team, als er geen aparte begeleider is,
heeft dus meer verantwoordelijkheden dan alleen die van chauffeur en geeft middels zijn handtekening aan dat
de wedstrijd ordelijk is verlopen.

ROLSTOELERS IN WEDSTRIJDEN
Ingeval één of twee spelers van een team zittend in een rolstoel het dubbelspel spelen, geldt de volgende
bepaling: de rolstoelspeler moet zich tijdens de wedstrijd de rolstoel steeds hetzij geheel links hetzij geheel rechts
van het middenvlak opstellen en het verticale middenvlak niet doorsnijden. De spelers hoeven NIET om de beurt
terug te slaan. Zij mogen daarbij echter niet het spel overheersen (dus het merendeel van de ballen terugspelen).
Bij het serveren op een rolstoeler mag de bal niet extreem links of rechts bij de zijkant en dus buiten het
bereik van de rolstoeler komen. Eveneens moet een let gegeven worden als de bal na de 1e stuit op de
tafelhelft van de rolstoeler, terug beweegt richting het net. De scheidsrechter dient dan een let te geven.

TEAMINDELING EN TEAMWIJZIGING
In één wedstrijdseizoen worden twee competities gespeeld. Aan het begin van elke competitie doen de
verenigingen in NAS opgave van de teamindeling. De teamindeling is, zonder nader ingrijpen, gedurende één
competitie van kracht. Dus of de najaars- of de voorjaarscompetitie.
De uiterste datum van indiening van teamindeling en teamwijziging is:

Teamopgave najaarscompetitie:
Teamopgave voorjaarscompetitie:

30 juni
10 december

Afwijkende data worden tijdig gepubliceerd. Voor de landelijk spelende teams gelden andere data. Mochten er na
de sluitingsdatum, doch voor de aanvang der competitie, nog veranderingen moeten worden doorgevoerd, dan
dient een verzoek daartoe te worden gericht aan de betreffende competitieleider.
De invalbeurten blijven na een tussentijdse teamwijziging als zodanig gehandhaafd (zie art. 31). Zij worden na de
najaars- en voorjaarscompetitie weer teruggezet op 0. Teamaanvullingen, toevoegingen met nieuwe leden, vallen
niet onder teamwijziging.

TEAMAANVULLINGEN
Tijdens het competitieverloop kan het nodig zijn om een speler/speelster toe te voegen aan de teamlijst.
Aanvulling van het team kan, na het indienen van een team slechts gebeuren door de betreffende AJCL/NCL/RCL.
Hij zal dit alleen doen als hij akkoord gaat met de aanvulling en kan dit pas doen als die speler in NAS als
competitiegerechtigd voor de betreffende vereniging geregistreerd staat.
Een toegevoegde speler/speelster mag een team niet versterken. Blijkt een toegevoegde speler/speelster
achteraf veel te sterk voor het door de vereniging gewenste teamnummer, dan kunnen door de competitieleider
alsnog corrigerende maatregelen worden genomen.

ONGERECHTIGD OM TE SPELEN
Wanneer een lid niet is opgegeven voor deelname aan de competitie, dan is het lid ongerechtigd om te spelen.
Ook is een speler ongerechtigd in een hoger genummerd team te spelen, d.w.z. speler van team 1 mag niet in
team 2 spelen (zie voor uitzonderingen de invallersbepaling, artikel E). Ook het spelen van een 4e invalbeurt per
competitie is ongerechtigd!
Een lid van de vereniging die in NAS is geregistreerd als competitiegerechtigd mag uitsluitend invallen als hij
vooraf aan een team is toegevoegd. Een speler uitkomend in de duocompetitie mag eventueel invallen in de
3-mans seniorencompetitie. Dit mag uiteraard alleen als de speler niet te sterk is (vooraf te beoordelen door de
betreffende competitieleider) voor het team waarin wordt ingevallen. Let op: invallers uit de duocompetitie dienen
competitiegerechtigd te worden gemaakt alvorens zij kunnen invallen.
Tevens is een speler/speelster ongerechtigd als hij of zij voor of tijdens de competitie wordt afgemeld als
competitiegerechtigd lid van de vereniging. De speler kan in NAS dan niet meer geselecteerd worden en
eventueel gewonnen partijen worden aan het team van de tegenstander toegekend.

PUNTENTELLING
Een competitiewedstrijd bestaat uit 10 sets (triocompetitie) of 5 sets (duocompetitie). Er worden games tot 11
punten gespeeld. De sets worden gespeeld in best-of-five-games (best-of-three-games duo). Een game is beslist
als iemand (een team) 11 punten heeft gescoord. De service wisselt na twee servicebeurten. Bij de stand 10-10
wordt verder gespeeld, met steeds wisselende service, tot een verschil van 2 punten is bereikt. In een beslissende
5e game dient bij het bereiken van het 5e punt door een der spelers (teams) van tafelhelft te worden gewisseld.
Gebruik van de handdoek is slechts toegestaan na het spelen van het 6e punt en veelvouden daarvan.
Het aantal gewonnen sets wordt omgezet in wedstrijdpunten. Bijvoorbeeld: een uitslag van 7-3 is 7 punten voor
de winnende en 3 punten voor de verliezende partij. Bij niet opkomen van een team vervalt de niet opgekomen
vereniging in een boete en worden 10 wedstrijdpunten in mindering gebracht. In de duocompetitie zijn dat er 5.
Voorts dient de wedstrijd alsnog te worden gespeeld. Het team met het hoogst behaalde aantal wedstrijdpunten
in een groep is winnaar en kampioen! Bij gelijk eindigen is de uitslag van de onderlinge ontmoeting(en) bepalend.

BEPALING STAND BIJ GELIJK EINDIGEN
Indien twee of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten hebben behaald, wordt de
volgorde voor de vaststelling van de bezetting van de promotie- en/of degradatieplaatsen beslist door de
resultaten van hun onderlinge wedstrijden. Hierbij worden ingeval van een gesplitste poule de wedstrijden uit de
basispoule meegeteld. De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door:
1. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen (gespeelde en niet gespeelde) en verloren (gespeelde en niet
gespeelde) sets uit de competitiewedstrijden;
2. indien dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games uit de in lid 2 sub 1
genoemde sets;
3. indien ook dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in de in lid 2 sub 2
genoemde games;
4. indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub 1,2 en 3 toegepast op alle competitiewedstrijden die in
de groep van de betreffende teams tegen alle andere teams uit die groep zijn gespeeld;
5. indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of degradatie worden er
beslissingswedstrijden vastgesteld.

POULESPLITSING (PLAY-OFFS)
In het geval van een poule van 7 of 8 teams kan de poule worden gesplitst in een promotie- en degradatiegroep.
Hierbij gelden de volgende regels.
Na een halve competitie gaan de nummers 1 t/m 4 (of 1 t/m 3) naar de promotiegroep en de nummers 5 t/m 8
(of 4 t/m 7 of 5 t/m 7) naar de degradatiegroep. Alle reeds behaalde punten worden in beginsel
meegenomen naar de afzonderlijke groep, tenzij de AJCL/NCL/RCL vooraf kenbaar maakt hiervan af te wijken.
In deze twee nieuwe groepen wordt opnieuw een halve competitie gespeeld. De behaalde punten in de nieuwe
groepen worden opgeteld bij de punten uit de basispoule waarna de eindstand wordt opgemaakt.
Let op: Dit wordt niet automatisch door NAS gedaan. NAS toon slechts de stand binnen de vervolgpoule.
Het thuis- of uitspelen in de promotie- en degradatiegroep is afhankelijk van de plaatsing in de basispoule. Als in
de basispoule de wedstrijd X - Y is gespeeld, dan wordt in de gesplitste poule de wedstrijd Y - X gespeeld.

SENIOREN: NOORDELIJKE DIVISIES
Indeling
De Noordelijke Divisie bestaat in de voorjaarscompetitie 2019 uit de volgende groepen:
 Noordelijke 1e Divisie: 1 groep van acht teams;
 Noordelijke 2e Divisie: 2 groepen van zes teams.
Speelschema
Noordelijke 1e Divisie: er wordt gespeeld volgens het zogenaamde play-off systeem. Na een halve competitie
(lees: één keer tegen elk team, thuis of uit) in één groep van acht teams (zeven wedstrijden per team) gaan de
nummers 1 t/m 4 naar de promotiegroep en de nummers 5 t/m 8 naar de degradatiegroep; alle reeds behaalde
punten worden meegenomen. In deze twee nieuwe groepen wordt opnieuw een halve competitie (lees: één keer
tegen elk team, thuis of uit) gespeeld (drie wedstrijden per team). De behaalde punten in de nieuwe groepen
worden opgeteld bij de punten uit de basispoule, waarna de eindstand wordt opgemaakt. Het thuis- of uitspelen
in de promotie- en degradatiegroep is afhankelijk van de plaatsing in de basispoule. Als in de basispoule de
wedstrijd X - Y is gespeeld, dan wordt in de gesplitste poule de wedstrijd Y - X gespeeld.
Noordelijke 2e Divisie: de zes teams van een groep spelen een hele competitie van tien wedstrijden (vijf thuis en
vijf uit).
Promotieregeling
Noordelijke 1e Divisie: de nummer 1 promoveert naar de Landelijke 3e Divisie (heren).
Noordelijke 2e Divisie: de nummers 1 promoveren naar de Noordelijke 1e Divisie.
Degradatieregeling
Noordelijke 1e Divisie: de nummers 6, 7 en 8 degraderen naar de Noordelijke 2e Divisie.
Noordelijke 2e Divisie: de nummers 5 en 6 degraderen naar de 1e klassen in de betreffende regio's.
Speeldagen
De wedstrijden zijn in beginsel vastgesteld op de zaterdag en de vrijdagavond. Wedstrijden op zaterdag mogen
niet eerder beginnen dan 10.30 uur. In onderling overleg tussen verenigingen is het eventueel mogelijk een
wedstrijd op een door-de-weekse dag te spelen voorafgaand aan de dag waarop de wedstrijd gepland staat.
Hiervan dient de competitieleider vooraf schriftelijk door beide verenigingen op de hoogte te worden gesteld.
Uitstel van een wedstrijd wegens bijzondere weersomstandigheden kan alleen plaatsvinden als het openbaar
vervoer gestaakt is.

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING
SENIOREN REGIO'S GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE
Promotieregeling
In elke poule promoveert de nummer 1 naar de hogere klasse.
Degradatieregeling
 In een poule van 5 degradeert de nummer 5;
 In een poule van 6 degraderen de nummers 5 en 6;
 In een poule van 7 degraderen de nummers 6 en 7;
 In een poule van 8 degraderen de nummers 6, 7 en 8.
Alle teams hebben voor de volgende competitie de gelegenheid in te schrijven voor een hogere klasse dan
waartoe het conform de degradatieregeling recht heeft. Plaatsing, indien mogelijk, geschiedt op basis van
teamrating waarbij de hoogste rating eventueel beschikbare plaatsen krijgt toegewezen. Soms kan de
competitieleider hiervan afwijken als daar een goede reden voor is.

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JEUGD
Omdat bij de jeugd het inschatten van de speelsterkte altijd heel moeilijk is, is de klasse-indeling gebaseerd op
meerdere criteria: teamrating, aanvraag en reistijd/afstand.
In beginsel promoveren de kampioenen naar een hogere klasse; teams die er uitspringen qua speelsterkte/zwakte,
kunnen dan evt. op basis daarvan in een hogere/lagere klasse worden ingedeeld. Dat geldt ook voor degradatie:
in beginsel degraderen de teams die als laatste eindigen in hun groep; maar op verzoek, of naar het inzicht van de
competitieleider, kunnen ook andere teams in een lagere klasse worden ingedeeld.

OVERGANG JEUGDTEAM NAAR DE SENIORENCOMPETITIE
Wanneer een jeugdteam in zijn geheel overgaat van de jeugd- naar de seniorenafdelingscompetitie en het op
basis van zijn sterkte een plaats wil claimen hoger dan de laagste klasse, dan is men verplicht een plaats in de
gewenste klasse voor de daadwerkelijke ingangsdatum aan te vragen, dit i.v.m. de te ontwerpen versterkte
degradatieregeling. Als uiterste datum van aanvraag geldt: één week voordat de laatste wedstrijd van de
voorgaande competitie volgens rooster wordt gespeeld.

PROMOTIE EN DEGRADATIE ALGEMEEN
De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht en de plicht te promoveren of deel te nemen aan
promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid 3 van het nieuwe competitiereglement deze teams dat
recht ontneemt of van die plicht ontslaat.
Als een team niet wenst te promoveren, dient dit voorafgaand aan de competitie schriftelijk te worden
aangegeven (met redenen omkleed) bij de betreffende AJCL/NCL/RCL.
Noordelijke Jeugd Divisie: de nummer 1 kan een plaats aanvragen in de landelijke C-competitie.
Vrije plaatsen in een klasse/poule kunnen door de betreffende competitieleider worden gevuld met de sterkste
teams uit de lagere indelingsklasse van de betreffende regio tenzij de betreffende vereniging daar vooraf met
goede argumenten bezwaar tegen gemaakt heeft. Eventueel kan een team uit een andere regio met expliciete
toestemming in de betreffende klasse/poule geplaatst worden.
Opmerkingen:
A. Voor elk team dat in een andere klasse wil uitkomen dan waarop de vereniging recht/plicht heeft volgens de
promotie- en degradatieregeling moet, bij de teamopgave, een duidelijk en goed gemotiveerd verzoek
worden ingediend bij de betreffende RCL. Dit mag per e-mail of in het opmerkingveld in NAS.
B. Een 1e plaats betekent plicht tot promotie. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal ontheffing mogelijk zijn!
C. De RCL heeft de mogelijkheid, mits de ACL dat goed vindt, om i.p.v. promotie- of degradatiewedstrijden het
systeem te hanteren van plaatsing van teams op grond van de gemiddelde teamrating van de teams in de
nieuwe samenstelling. Dit geldt ook voor de duidelijk gemotiveerde verzoeken voor plaatsing in een andere
klasse dan waarop recht is voor teams waarvan de teamopgave op tijd bij de betreffende RCL aanwezig was.
De plaatsing zal uiteindelijk plaatsvinden op basis van de gemiddelde teamrating.

WIJZIGING VAN SPEELDATA
A. Naar voren schuiven of omwisselen (thuis/uit) van wedstrijden.
Eerder spelen of omwisselen (thuis/uit) van wedstrijden is toegestaan. De verenigingen mogen dit onderling
regelen, maar de wedstrijdsecretaris van de aanvragende vereniging dient dit minstens 24 uur voor aanvang
van de opnieuw vastgestelde wedstrijd per e-mail aan de betreffende competitieleider te melden. Hiervoor
worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Indien het overleg tussen de betrokken verenigingen
per e-mail verloopt, dan moeten de verenigingen leesbevestigingen naar de afzender sturen en tevens een
kopie naar de betreffende competitieleider.
B. Uitstel van wedstrijden
De wedstrijden dienen op de aangegeven data, tijden en plaatsen te worden gespeeld. Het is niet toegestaan
daarvan op eigen initiatief af te wijken. Overtreding van de regels wordt bestraft met een boete, terwijl verdere
strafmaatregelen kunnen volgen (competitiereglement artikel 17).
Slechts bij uitzondering, te beoordelen door de betrokken competitieleider, kan uitstel van een wedstrijd
worden verleend. Het verzoek daartoe moet met redenen omkleed in principe tenminste 4x24 uur voor het
vastgestelde tijdstip bij de betreffende AJCL/NCL/RCL zijn ingediend. Bijzondere omstandigheden
uitgezonderd, dit ter beoordeling van de competitieleider. Bij blessures of verhindering van teamleden moet
met invallers gespeeld worden. Uitstel wordt in principe niet verleend.
In geval van uitstel wordt de nieuwe speeldatum in overleg tussen de beide wedstrijdsecretarissen geregeld.
Een schriftelijke bevestiging hiervan of een bevestiging per e-mail wordt op zo kort mogelijke termijn
(maximaal 14 dagen) verzonden naar de betreffende competitieleider (AJCL/NCL/RCL). Indien niet binnen de
afgesproken 14 dagen een oplossing kan worden gevonden, dan neemt de AJCL/NCL/RCL een bindende
beslissing.
Indien het overleg tussen de betrokken verenigingen per e-mail verloopt, dan moeten de verenigingen
leesbevestigingen naar de afzender toesturen en tevens een kopie naar de betreffende competitieleider.

AANVANG EN EINDE WEDSTRIJDEN, SPELEN OP 2 TAFELS
We willen u er op wijzen dat u op tijd aanwezig dient te zijn. Dat geldt ook en vooral voor de thuisspelende teams.
Een kwartier voor aanvang van de wedstrijd dient de zaal gereed te zijn en moet de tegenstander kunnen
inspelen. Mocht het desondanks leiden tot tijdnood, zoals dit bijvoorbeeld kan voorkomen bij verplichte (door
gemeente of verhuurder voorgeschreven en niet de door de vereniging zelf bepaalde) zaalsluiting (op een vast
tijdstip), dan moet men tijdig beginnen op twee tafels verder te spelen.
Wanneer er sprake van is dat de wedstrijd op 2 tafels wordt gespeeld, dan moet de tegenstander daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte worden gesteld. Volgens het competitiereglement is het verplicht ervoor te zorgen dat u
uiterlijk 5 uur na het begin van de competitiewedstrijd klaar bent met spelen. Als het na middernacht dreigt te
worden dient u zo snel mogelijk op twee tafels te gaan spelen. De verplichting geldt voor beide teams.

SPELEN MET EEN 4E SPELER
Volgens artikel 28 uit deel 3 van het landelijk competitiereglement is een 4e speler toegestaan bij het spelen van
competitiewedstrijden. Ook in de afdeling Noord is deze reglementswijziging doorgevoerd. Volgens dit artikel
mag een 4e speler aan een teamwedstrijd meedoen (thuisspelend: D en uitspelend: W).
Met 4 spelers op de teamlijst geldt:
 Komt de extra speler uit het reguliere team, dan mag die alleen meespelen in het dubbelspel.
 Komt de extra speler uit een ander team, dan moet hij/zij tenminste de 3 enkelspelen meespelen en mag dan
ook in het dubbel meespelen. De speler die als 4e genoemd staat voor het team, moet dan uit het eigen team
afkomstig zijn en zal dan alleen in het dubbelspel uitkomen.

INVALLERS
Indien een lid van een team verhinderd is een wedstrijd te spelen mag een lid, behorend tot dezelfde vereniging,
hem/haar vervangen als invaller/ster, met inachtneming van het volgende:
A. Een speler/speelster mag als invaller optreden in een hoger team, d.i. een team met lager nummer, dan
waartoe hij/zij behoort of wordt geacht te behoren; zie ook opmerking punt E.
B. Ingevolge het competitiereglement mag een speler/speelster na de derde invalbeurt, ongeacht het team
waarvoor hij/zij als invaller/-ster uitkwam, gedurende het verdere verloop van deze competitie nog uitsluitend
uitkomen voor het team, waarin hij/zij volgens de teamopgave is opgegeven. Dit aantal beurten krijgt hij/zij
opnieuw voor de tweede competitie in hetzelfde seizoen.
C. Invalbeurten, die een speler/speelster heeft vervuld voor het tijdstip van een eventuele teamwijziging blijven
als invalbeurt gehandhaafd.
D. Bij beslissingswedstrijden of promotie-/degradatiewedstrijden heeft elke invaller/-ster toestemming nodig van
de competitieleider, daarbij rekening houdend met het aantal vervulde invalbeurten.
E. Punt A is in de laagste klasse waarin een vereniging uitkomt met meerdere teams niet volledig van toepassing,
noch bij de senioren, noch bij de jeugd. Conform het competitiereglement: spelers/speelsters uit een hoger
team, dit is lager genummerd team, maar wel uitkomend in dezelfde klasse, mogen invallen in het lagere team
met aansluitend teamnummer. Voorbeeld: team 4 mag invallen in team 5, maar niet in team 6. Spelers in die
klasse zijn als het ware uitwisselbaar, maar de overige punten zijn uiteraard wel van toepassing, o.a. punt B.
Vooraf overleg met de AJCL/RCL is verplicht. Dit is bovendien slechts toegestaan in de volgende situatie:
bij de senioren in de 4e klasse en lager en bij de jeugd in de 3e klasse en lager. Bovendien is slechts één
invaller uit het hogere team per wedstrijd toegestaan.
F.

Het opkomen met 2 man is toegestaan met een maximum van 3x per competitie.

G. Indien teams niet naar sterkte zijn ingedeeld kan de competitieleider het recht om in te vallen beperken.
Mededelingen over een invalbeperking van spelers vindt u bij de indeling van de betreffende competitie en
wordt expliciet aan de wedstrijdsecretarissen gemaild.
H. Invalbeurten jeugdcompetitiespelers en dames in de seniorencompetitie:
3e jaars-junioren, 2e jaars-junioren en 1e jaars-senioren die nog bij de jeugd spelen, mogen maximaal 3
wedstrijden per competitie invallen in de seniorencompetitie. Ook dames die spelen in de damescompetitie
mogen invallen. Daarbij is de navolgende tabel uitgangspunt.

INVALLERS VANUIT JEUGD- EN DAMESCOMPETITIE IN SENIORENKLASSEN
Belangrijk uitgangspunt: een invaller mag het team niet versterken. Let wel: de basisratings bij de jeugd- en
bij de landelijk damescompetities zijn veelal te hoog t.o.v. afdelingsbasisratings van de seniorencompetitie.
Onderstaande invalbepaling geldt voor jeugdspelers die alleen zijn opgegeven voor een team uitkomend in een
jeugdcompetitie en voor speelsters die alleen zijn opgegeven voor een team uitkomend in de landelijke
damescompetitie. Voor jeugd jonger dan 14 jaar is schriftelijke toestemming nodig van de ouders voor het spelen
van een wedstrijd bij de senioren.
Overzicht van wel of niet mogen invallen in de seniorencompetitie van spelers die alleen spelen in de
jeugdcompetitie:
Zelf spelend in:
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Mag invallen in:
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(en lager)

Overzicht van wel of niet mogen invallen in de seniorencompetitie van speelsters die alleen spelen in de
landelijk damescompetitie:
Zelf spelend in:

Eredivisie

1e div.

2e div.

3e div.
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Mag invallen in:

Bijzondere regel:
Voor zowel jeugd als voor speelsters die aantoonbaar zwakker zijn dan de spelers van het seniorenteam in de
afdelingscompetitie waarvoor de invaller nodig is mag een invaldispensatie aangevraagd worden. Hierbij gelden
wel de volgende restricties:



De aanvraag dient uiterlijk 4 dagen voor de te spelen wedstrijd bij zowel de betreffende competitieleider
alsmede bij de licentiebeheerder Eric Kaptein te zijn ingediend.
De goedkeuring voor invallen moet ook vooraf zijn verleend.

Let wel: voor degene die, naast het spelen in de jeugdcompetitie of de damescompetitie, is opgesteld in een
team in de afdelingscompetitie, gelden bovenstaande invalbepalingen niet. Dan geldt de standaardregel, dat
alleen invallen in een lager genummerd team is toegestaan.

AANVULLING INVALLERSBEPALINGEN
Op de ledenvergadering van december 2008 is o.a. gesproken over de invallersbepalingen (artikel 24 van het
competitiereglement). Volgens het gewijzigde artikel 24 lid 3 sub c heeft de competitiecommissie het recht om
soepeler om te gaan met de invalverboden. In principe worden de volgende regels gehanteerd:







Is van een van de spelers van een team de gewogen rating tenminste 150 punten hoger dan die van een
speler uit een hoger (lager genummerd) team, dan kan t.o.v. die speler* een individueel invalverbod opgelegd
worden en wel in de vorm van: "speler A van team x mag alleen invallen in het bovenliggende team als speler
B daarin ook speelt". Zijn er in dat hogere team voor speler A meer dan 2 spelers waarvoor zo een individueel
invalverbod zou worden opgelegd, dan is dat automatisch een geheel invalverbod voor dat team. De vorm
wordt dan: "speler A van team x mag niet invallen in het (de) bovenliggende team(s)".
* In het bijzonder voor spelers die hun ratings nog uit de jeugdcompetitie hebben; dit wordt kritisch bekeken
en zal waar mogelijk ook ratings van eerdere competities meegenomen worden om te bepalen of de speler
duidelijk te sterk is;
Is de rating van één of meer competities slechts gebaseerd op een laag aantal competitiewedstrijden, ook dan
zal de rating van eerdere competities meegenomen worden om te bepalen of de speler al of niet duidelijk te
sterk is.
Voor spelers in de jeugdcompetitie wordt in eerste instantie alleen gekeken naar de rating van de laatst
gespeelde competitie.
De overige items zijn gelijk, met dien verstande dat voor "gewogen rating" dan "rating" gelezen moet worden.

ONVOLLEDIG OPKOMEN
Het opkomen met drie leden in de triocompetitie is in beginsel verplicht; men heeft echter wel de gelegenheid om
maximaal drie keer met 2 spelers te spelen tijdens een gehele competitie. Wel worden de niet gespeelde
wedstrijden als verloren beschouwd. Wordt echter fraude ontdekt bij de invulling van de formulieren, dan worden
beide verenigingen maximaal beboet. Het opkomen met slechts één lid wordt beschouwd als niet opkomen. Dit
laatste geldt ook voor de duocompetitie.

STRAFMAATREGELEN BIJ NIET OPKOMEN
Naast de boete die bij het niet opkomen van een team wordt opgelegd, worden eveneens 10 wedstrijdpunten in
mindering gebracht (5 bij de duocompetitie). Het wel aanwezige team stuurt normaal een wedstrijdformulier op
met de mededeling welk team niet kwam opdagen en een kopie van dit formulier aan de wedstrijdsecretaris van
het niet opgekomen team. De wedstrijd dient alsnog te worden gespeeld en de datum wordt op korte termijn
door de competitieleider vastgesteld.
Voor de overige bepalingen inzake de competitie wordt verwezen naar het NTTB-competitiereglement (deel 1
en 2) en het competitiereglement van de afdeling Noord (deel 3).

BOETELIJST NOORDELIJKE DIVISIES EN REGIOCOMPETITIES
Nr.

Omschrijving

Tarief

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 competitiewedstrijd

€ 5,00

4

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats (verdere
maatregelen kunnen volgen)

5

Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd

€ 7,00

6

Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competitiewedstrijd,
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

9

Het niet of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitiewedstrijd,
per wedstrijd

€ 5,00

10

Het te laat of ongefrankeerd inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier

€ 5,00

11

Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip)

12

Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van de
begeleider (zowel thuis- als uitspelend), per team

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

€ 11,50

15

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

€ 11,50

16

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

€ 22,50

17

Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitieleider is
noodzakelijk)

€ 22,50

18

Het niet tijdig verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS, per formulier

€ 10,00

€ 22,50

€ 10,00
€ 7,00

De opgelegde boetes en maatregelen worden per e-mail ter kennis van de betrokken lid-verenigingen gebracht.
Dit gebeurt binnen 21 dagen nadat de overtreding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen
kan worden geconstateerd. Tevens worden de aard van de overtreding, het boetenummer, de hoogte van de
geldboetes, de termijnen van betaling en de eventueel genomen maatregelen vermeld.
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter kennis van de lidvereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of
genomen maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

RICHTLIJN TEAMOPGAVE
Sinds enkele jaren hanteert de NTTB een nieuw puntensysteem waarmee getalsmatig de sterkte van spelers wordt
aangeduid. ELO, vernoemd naar schaker Árpád Élő, geeft de sterkte van een speler nauwkeuriger weer dan de
voorheen gebruikte gewogen rating op basis van competitieniveau en winstpercentage. Als een speler in het
verleden bijvoorbeeld tegen alleen zwakkere tegenstanders speelde, dan kon deze speler een relatief hoog
percentage behalen en zou deze speler een relatief hoge gewogen rating krijgen. Het ELO-systeem hecht echter
minder waarde aan deze "verwachte" winsten waardoor de sterkte van die speler een beter beeld geeft van de
werkelijke speelsterkte. "Onverwachte" winsten worden daarentegen forser beloond met meer punten. Wat de ene
speler verdient aan punten, verliest de ander aan punten. Meer gedetailleerde informatie over het ELO-systeem
kunt u lezen op http://www.nttb‐ranglijsten.nl/elo300.php. Overigens wijzigen ELO-getallen wekelijks. Deze
worden maandelijks en rond 15 december downloadbaar gemaakt.
Onder het motto "beter goed gejat dan slecht bedacht" zal de competitiecommissie van NTTB Noord de richtlijn
voor teamkeuring van de collega’s van NTTB Oost hanteren met een paar aanpassingen. Hiermee wordt
afgedwongen dat teams conform artikel 24 lid 2 worden ingediend op speelsterkte. Teams werden uiteraard al
gekeurd op basis van dit artikel, maar de competitiecommissie hecht er waarde aan om naar buiten toe een
richtlijn te openbaren. De richtlijn gaat uit van de ELO-rating zoals hierboven beschreven. Met de richtlijn alsmede
een iets ruimere grens voor invalbeperkingen gaat de competitiecommissie ervan uit dat dit leidt tot minder
"scheve" teams alsmede hiermee bezwaren over te sterke spelers in sommige teams te beperken. Dit kan voor
sommige spelers wel tot gevolg hebben dat samenspelen met vaste teamgenoten niet langer mogelijk is.
Daarentegen kan er dispensatie worden gevraagd bijvoorbeeld ingeval van blessures.
Puntengrenzen
De competitiecommissie van NTTB Noord heeft in de commissievergadering van 6 december 2017 besloten het
voorbeeld van NTTB Oost op te volgen en voor seniorenteams een puntengrens van 175 punten te hanteren.
Spelers in lagere teams mogen maximaal 175 punten meer hebben dan spelers in hogere teams. Voorts dienen
teams op volgorde van gemiddelde teamrating te worden ingediend. Deze richtlijn is met ingang van de
teamopgave voor het najaar van 2018 toegepast. Tegelijk heeft de commissievergadering de puntengrens voor
invalbeperkingen opgerekt van 100 naar 150 punten. Dit besluit is al ingegaan in de voorjaarscompetitie van 2018.
De beide puntengrenzen zullen volgens de competitiecommissie moeten leiden tot correcte teamopgaves en
minimale invalbeperkingen wat de competities in NTTB Noord eerlijker moet maken.
Stappenplan voor het indelen van seniorenteams
Hieronder volgen de stappen die doorlopen moeten worden voor het correct indelen van de seniorenteams
conform de richtlijn. Voor de teamkeuring door de competitiecommissie zullen de peildata worden gehanteerd
van de eerste dinsdag na 2 juni (opgave najaarscompetitie) of de eerste dinsdag na 2 december (opgave
voorjaarscompetitie). Op deze datums zullen namelijk de nieuwste ELO-ratings in NAS worden opgenomen. Let
wel op dat een ELO-rating op elk moment kan wijzigen als gevolg van nieuwe resultaten. Om deze reden zal de
competitiecommissie daarom de peildata hanteren.

Stappenplan:
1.

Stel de teams in concept samen en vul daarna per speler zijn/haar ELO‐rating in.

2.

Bepaal de rating van de sterkste speler van elk team en vergelijk deze met de rating van de zwakste speler
van elk lager genummerd team (=hoger team).
a.
b.

3.

Is het verschil 175 punten of minder, dan is het conform de richtlijn.
Is het verschil meer dan 175 punten, dan is dit niet toegestaan en moeten één of meerdere spelers
van team gewisseld worden. Vergeet daarna niet stap 2 opnieuw te doorlopen.

Bereken de gemiddelde teamrating van elk team door alle ELO‐ratings op te tellen en te delen door het
aantal spelers. Indien een speler geen ELO‐rating heeft, zal deze niet worden meegenomen in de
berekening. Controleer vervolgens of alle teams het juiste volgnummer hebben. Het team met de hoogste
teamrating krijgt het laagste volgnummer enzovoorts. Vergeet daarbij niet om stappen 2 en 3 opnieuw te
doorlopen als er teams gewisseld moesten worden.
Op de volgnummering geldt één uitzondering en dat is als een team kampioen is geworden. Dan mag er
voor dit team afgeweken worden van de volgnummering. Gelieve dit dan wel bij de teamopgave te
vermelden om misverstanden te voorkomen.
Een proefblad teamopgave staat hier: https://www.nttb.nl/noord/downloads/downloads-competitie.

Invalbeperkingen
De puntengrens om spelers een invalbeperking op te leggen wordt op dezelfde wijze uitgelegd als bovenstaande
met dit verschil dat de grens niet 175 maar 150 punten is. De peildata hiervoor is één maand later dan die voor de
teamopgave. Dit heeft tot gevolg dat spelers die eerst net geen invalbeperking zou worden opgelegd een maand
later deze invalbeperking wel krijgt opgelegd als gevolg van gewijzigde ELO-getallen. Verenigingen dienen
hiervan bewust te zijn bij het opstellen van de teamopgave.
Het algoritme voor het bepalen van een invalbeperking is als volgt:
Indien een speler meer dan 150 ELO-punten sterker is dan 3 (of 2 voor duo) spelers in enig team boven
hem dan volgt een invalverbod t.o.v. dat team;
Indien een speler meer dan 150 ELO-punten sterker is dan 2 spelers in enig team boven hem dan mag deze
alleen invallen indien die 2 betreffende spelers in dat betreffende team worden opgesteld;
Indien een speler meer dan 150 ELO-punten sterker is dan 1 speler in enig team boven hem dan mag deze
alleen invallen indien die betreffende speler in dat betreffende team wordt opgesteld.
De beslissing om een invalverbod of invalbeperking op te leggen blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de
betrokken competitieleider. Er kunnen zich immers genoeg situaties voordoen (zoals langdurige blessure of
anderszins) die het billijken om hiermee soepeler om te gaan. Verenigingen dienen bij de indiening van de teams
duidelijk kenbaar te maken door in NAS bij Opmerkingen toe te lichten waarom de vereniging wil afwijken van de
richtlijn zoals hierboven uiteengezet is.

SAMENSTELLING COMPETITIECOMMISSIE (CC)
Algemeen Competitie Leiders
ACL
Charles Hussels
AJCL
Gert Woelders

06-50272941
0591-302283

hussels@home.nl
gertwoelders58@gmail.com

Senioren Noordelijke Divisies
NCL
Onno Bosman

0598-431794

onno.bosman@kpnplanet.nl

Senioren Regio Drenthe
RCL
Aico Beugelink

06-29116623

aicobeugelink@gmail.com

0597-593253
06-30753319

chrisharms@home.nl

Senioren Regio Friesland
RCL
Eric Kaptein

0516-522026

e.j.kaptein@hccnet.nl

DoubleMatch
DM

06-13452807

wjfokkens@hotmail.com

Senioren Regio Groningen
RCL
Chris Harms

Wouter Fokkens

Table Stars jeugdcompetitie (start- en topcompetitie)
Groningen/Drenthe
Rolf van Essen
06 - 42546978
Friesland
Richard Klein
0515-469840

rolfie84@hotmail.com
klein640@zonnet.nl

BESTUUR NTTB AFDELING NOORD
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugd
Senioren

Jelle Bouwer
Richard Thoen
Jelle Bouwer (ad interim)
Patrick Roordink
Tamme Beenes

voorzitter@nttbnoord.nl
secretaris@nttbnoord.nl
penningmeester@nttbnoord.nl
jeugdzaken@nttbnoord.nl
seniorzaken@nttbnoord.nl

LICENTIEBEHEERDER
Senioren en Jeugd

Eric Kaptein

0516-522026

e.j.kaptein@hccnet.nl

OVERZICHT VERENIGINGEN AFDELING NOORD
1. = wedstrijdsecretaris senioren
2. = wedstrijdsecretaris jeugd
Het adres van de speelzaal en de aanvangstijden staan vermeld in het speelschema.
Actief (1303)
1.
S. Velis
050-3095090
sa.velis@ziggo.nl
2.
H. Weering
050-3092130
jwe@optelec.nl
Aktief (1300)
1.
T. Beenes
2.
T. Beenes

06-46005845
06-46005845

tamme-beenes@hotmail.com
tamme-beenes@hotmail.com

Argus (1282)
1.
E. Hamminga
2.
N. Schuur

06-50434840
050-3182154

e.hamminga@home.nl
norbertenkirsten@home.nl

Assen (1122)
1.
L.G. Roelandschap
2.
L.G. Roelandschap

0592-656300
0592-656300

lg.roelandschap@gmail.com
lg.roelandschap@gmail.com

Bergum (1140)
1.
G.J. van Hooff
2.
G.J. van Hooff

0511-463222
0511-463222

g.hooff5@upcmail.nl
g.hooff5@upcmail.nl

Buitenpost (1157)
1.
J. Bosma
2.
S.V. Pander

0511-454385
06-53461671

ttvbuitenpost@gmail.com
ttvbuitenpost@gmail.com

De Treffers '70 (1133)
1.
A.M.S. Zijnstra
2.
W. Duijnisveld

06-55910805
06-19718806

annemarie_87@hotmail.com
fam.duijnisveld@hotmail.nl

Dedemsvaart (1124)
1.
A.V. Sieljes-Uythof
2.
A.V. Sieljes-Uythof

0523-610982
0523-610982

senioren@ttvdedemsvaart.nl
jeugd@ttvdedemsvaart.nl

Delta Impuls (1147)
1.
W. Temme
2.
P.H. Langen

06-54318499
0513-626886

wadsetemme@hotmail.com
peter.langen@online.nl

Detac (1281)
1.
E. Ladage
2.
E. Ladage

0596-618210
0596-618210

e.ladage@live.nl
e.ladage@live.nl

DETO (1139)
1.
R. Scholtens
2.
n.v.t.

0522-258280

fam.scholtens@ziggo.nl

Dokkum (1158)
1.
T. Bleeker
2.
T. Bleeker

0519-220182

t.bleeker@knid.nl
0519-220182 t.bleeker@knid.nl

DOTO (1284)
1.
S. Hut - van der Veen
2.
S. Hut - van der Veen

06-22088855
06-22088855

DOV (1150)
1.
A. Prins-Damayanti
2.
A. Prins-Damayanti
Drachten (1141)
1.
H. Komrij
2.
U. Komrij

sandravanderveen92@hotmail.com
sandravanderveen92@hotmail.com

ariebelle@hotmail.com
ariebelle@hotmail.com

0512-532835
0512-545918

komry@planet.nl
u.komrij@planet.nl

DTTC '78 (1301)
1.
K. Slagter
2.
B. Schoonhoven

0596-622602

kristel.slagter@hotmail.com
b.schoonhoven@home.nl

Effect '78 (1153)
1.
J. van den Berg
2.
P.L. van Scheltinga

0515-432667
0515-422308

berch-adm.jan@home.nl
scheltinga1958@gmail.com

Emmen (1125)
1.
B. Postema
2.
B. Postema

0591-642335
0591-642335

info@snelprinter.nl
info@snelprinter.nl

FTTC (1148)
1.
D. Reitsma
2.
D. Reitsma

06-34343686
06-34343686

douwereitsma1@gmail.com
franekertafeltennisclub@gmail.com

Griffioen (1146)
1.
H. Raggers
2.
K. Veninga

0561-688654
0561-615022

raggh01@tele2.nl
k.veninga@home.nl

GTTC Groningen (1286)
1.
R. Lammerts
2.
T. Oostrik

06-54322465
06-28349361

seniorencompetitie@gttc.nl
jeugdcompetitie@gttc.nl

HOU-Tafel '77 (1136)
1.
D. Tibben
2.
D. Tibben

06-13541027
06-13541027

wedstrijdsecretaris@houtafel.nl
wedstrijdsecretaris@houtafel.nl

Idéfix (1287)
1.
S.E.M. van Wasen
2.
n.v.t.
Itass DBC (1123)
1.
K. Kah
2.
n.v.t.
Lemmer (1143)
1.
A. de Jong
2.
A. de Jong

bestuur@gsttvidefix.nl

0599-235489

secretaris@itass-dbc.nl

0513-432875
0513-432875

lubbertbosch@ziggo.nl
lubbertbosch@ziggo.nl

Meppel (1121)
1.
Z. Plug
2.
n.v.t.

0522-258252

zegerplug@gmail.com

06-24640537
06-24640537

wedstrijdsecretaris@midstars.nl
wedstrijdsecretaris@midstars.nl

MSK (1138)
1.
E.H. Blaauw
2.
n.v.t.

0599-413708

edohblaauw@ziggo.nl

MTV '14 (1707)
1.
J. Vogelzang
2.
n.v.t.

058-2894432

voorzittermtv14@gmail.com

NATTC (1126)
1.
J. Posthuma
2.
J. Posthuma

06-11857024
06-11857024

jarwinposthuma@gmail.com
jarwinposthuma@gmail.com

Nordic (1152)
1.
G. Wietsma-Drenth
2.
T. van Abbema

0511-453059
0511-450511

phwie89@hetnet.nl
theovanabbema@gmail.com

ODI (1144)
1.
W. Elderhorst
2.
R. Klein

0515-531571
0515-469840

w.elderhorst@ziggo.nl
klein640@zonnet.nl

OLDAMBT (1290)
1.
H.J. Dusseljee
2.
C.L. Harms

0597-331766
0597-593253

h.j.dusseljee@home.nl
chrisharms@home.nl

Olympia '54 (1127)
1.
J. Boer-Dijkstra
2.
J. Boer-Dijkstra

06-28996602
06-28996602

tinadijkstra@hotmail.com
tinadijkstra@hotmail.com

Oost (1128)
1.
A. Torenbosch
2.
A. Torenbosch

592-342206
0592-342206

houtlaan83@home.nl
houtlaan83@home.nl

Ready (1145)
1.
G.J. Los
2.
G.J. Los

058-7506071
058-7506071

gjlos@mail.com
gjlos@mail.com

Reflex '65 (1129)
1.
A. Koops
2.
E. Petstra

06-13373833
0528-261234

albert.koops53@gmail.com
evelien.petstra@online.nl

050-4028435

dena.wouda@home.nl

Midstars (1289)
1.
J. Myers
2.
J. Myers

Ritola (1294)
1.
A.F. Wouda
2.
n.v.t.

Rotak (1292)
1.
A.G.J. Bruijn
2.
n.v.t.

0594-621668

lexbruijn@live.com

SVK (1291)
1.
M.H. van der Veen
2.
n.v.t.

0598-321069

vdvenw@home.nl

0596-571358

jan.frikken@online.nl
maneschijn.g@zonnet.nl

06-20840697

harrykruizenga@hotmail.com

TIG (1134)
1.
M. Ratering
2.
M. Ratering

06-23888990
06-23888990

marcratering@hotmail.com
marcratering@hotmail.com

TIOS '66 (1130)
1.
H.J. Bussemaker
2.
H. Dolfing

06-54728713
0593-552888

harmenbussemaker@hotmail.com
dolfing480@hetnet.nl

Tjuchem (1295)
1.
J. Medema
2.
J. Medema

0596-533375
0596-533375

jannymedema@kpnplanet.nl
jannymedema@kpnplanet.nl

0599-671356

wjveldhuis@gmail.com

Tornado '65 (1132)
1.
A. Cremer-Ensing
2.
A. Cremer-Ensing

0591-512462
0591-512462

antjecremer@hotmail.com
antjecremer@hotmail.com

Vinkhuizen (1296)
1.
J.T. Steringa
2.
G.J. Huiskes

050-5791786
06-24149856

jasper.steringa@home.nl
gertjanhuiskes@online.nl

Vries (1137)
1.
N. Hoendervanger
2.
N. Hoendervanger

06-41627807
06-41627807

wedstrijdsecretaris@ttvvries.nl
wedstrijdsecretaris@ttvvries.nl

WTTC (1293)
1.
H.J. Wolterman
2.
H.J. Wolterman

0597-424696
0597-424696

hajawolter@hetnet.nl
hajawolter@hetnet.nl

YOS (1151)
1.
F.P. Tigchelaar
2.
L. Blauw

0515-420136
0515-785170

fptigchelaar@hotmail.com
levyblauw@gmail.com

TALO (1299)
1.
J.S. Frikken
2.
G. Maneschijn
The Batswingers (1298)
1.
H. Kruizenga
2.
n.v.t.

TOP (1131)
1.
W.J. Veldhuis
2.
n.v.t.

