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2 Contactinformatie
2.1 Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW)

Voorzitter Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW)
Vacant (wordt ingevuld door het Afdelingsbestuur)
tel:
e-mail: voorzitterccw@nttb-west.nl
Afdelingscompetitieleider/competitieleider duo
Henk Mes
tel: 06 10 610 853 tussen 18:00 en 19:00 uur
e-mail: duocompetitie@nttb-west.nl
Regiocompetitieleider reguliere competitie
Kelvin Heemstra
Afdelingsjeugdcompetitieleider
Rob Devilee

tel: 06 44 066 065
e-mail: regulierecompetitie@nttb-west.nl
tel:
e-mail: jeugdcompetitie@nttb-west.nl

2.2 Advieswerkgroep competitie ontwikkeling
Leden
Guido de Loos

2.3 Afdelingsbestuur
Voorzitter
Frans Muijzers

e-mail: voorzitter@nttb-west.nl

Secretaris
Martijn Haalman

e-mail: secretaris@nttb-west.nl

Penningmeester
Antoni Mets

e-mail: penningmeester@nttb-west.nl

3 Correspondentie
Alle correspondentie over de competitie kan alleen áán de competitieleiders- en alleen dóór
wedstrijdsecretarissen worden gestuurd. Berichten van spelers, coaches, bestuursleden en
anderen worden niet in behandeling genomen.

4 Gegevens wedstrijdsecretarissen in NAS
De secretarissen van de verenigingen worden verzocht de contactgegevens van alle
wedstrijdsecretarissen (senioren regulier, duo en jeugd) up-to-date te houden in NAS. Hiermee
wordt zeker gesteld dat de commissie CCW en de overige verenigingen altijd de juiste persoon
benaderen.

5 Afwezigheid en vervanging wedstrijdsecretaris
Indien de wedstrijdsecretaris afwezig is of er een nieuwe wedstrijdsecretaris is, moet dit worden
gemeld bij de competitieleider. Bij afwezigheid voor langere duur is vervanging wenselijk, deze zal
dan worden gepubliceerd op de site van de afdeling.
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6 Alle informatie staat op de website van de afdeling West
Mededelingen van de competitieleiders, zoals bevestigingen van verzette wedstrijden, tijdelijke
wijzigingen in contactgegevens van wedstrijdsecretarissen en de boetelijst, worden wekelijks op
de website van de afdeling West geplaatst (www.nttb.nl/west) en zijn beschikbaar via de pagina
met mededelingen van de competitieleiders. Het is daarom van belang dat u regelmatig de
afdelingswebsite bezoekt om op de hoogte te blijven van het nieuws. Daarnaast verschijnt veel
informatie in de maandelijkse nieuwsbrief (aanmelden via deze link).

7 Speeldagen en aanvangstijden
De speelzaal moet gedurende alle competitieweken beschikbaar zijn en moet bij een
competitiewedstrijd minimaal vier uur beschikbaar zijn. Als uw vereniging op bepaalde data niet de
beschikking heeft over een speelzaal verzoeken wij u dit met opgave van redenen bij de
teamopgave voor de competitie te vermelden.
Dispensatieverzoeken gedurende de competitie vanwege zeer dwingende redenen moeten
onder vermelding van de motivatie aan de competitieleider worden gestuurd.
De wedstrijden in de reguliere- en duo competities 1e tot en met 7e klasse:
a) vinden plaats op doordeweekse avonden (maandag t/m vrijdag) én
b) moeten tussen 19:30 uur en 20:30 uur aanvangen.
De wedstrijden in de reguliere Hoofdklasse vinden plaats op
c) doordeweekse avonden (maandag t/m vrijdag) en moeten dan tussen 19:30 en 20:30
aanvangen óf
d) zaterdag en moeten dan tussen 12:00 uur en 18:00 uur aanvangen.
De wedstrijden in de jeugdcompetitie worden op zaterdag gespeeld. De aanvangstijd moet
tussen 10:00 uur en 14:00 uur liggen.

8 Opgave van de teams
Iedere speler moet naar speelsterkte worden opgegeven op de teamlijst van een vereniging. Als
dit door omstandigheden niet mogelijk is kan de competitieleider besluiten een invalverbod in te
stellen, een speler in te delen in een lager genummerd team van de vereniging, teams opnieuw
te nummeren of een bepaald team een promotieverbod op te leggen.
Bij het indienen van de teamlijsten kan een wedstrijdsecretaris wensen opgeven. Verenigingen
kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Deze wensen kunnen ingewilligd worden voor zover dit in
balans met de wensen van andere verenigingen/teams én de omvang van de klasse, mogelijk is.
Een speler kan alleen worden toegevoegd aan een teamlijst zolang niet meer dan de helft van het
aantal competitiewedstrijden in die competitie is gespeeld én het verschil in ELO-rating met de
sterkste speler in dat team niet meer dan 200 ELO punten bedraagt (ELO-rating). Om dit te realiseren
moet het lid competitiegerechtigd worden gemaakt in NAS en moet tijdig voordat de speler voor de
eerste keer meespeelt, akkoord worden gevraagd aan- én zijn verkregen van de competitieleider. Als
goedkeuring wordt gevraagd nadat de speler al in het team heeft gespeeld én de competitieleider
erna geen toestemming geeft, zal dit worden aangemerkt als opkomen met een ongerechtigde speler
en zal de competitieleider conform de regels de uitslag van de wedstrijd aanpassen.
Wedstrijdsecretarissen van jeugdteams die niet alleen in de afdeling maar ook landelijk zijn
aangemeld en daar ook zijn ingedeeld, moeten dit meteen aan de competitieleider jeugd melden.
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9 Samenstelling van de teams
Competitiegerechtigde leden mogen zowel uitkomen in de reguliere als de duo competitie senioren
onder de voorwaarde dat hier geen wedstrijden voor verzet hoeven te worden. Een tegenstander
hoeft in dat geval niet mee te werken aan een verzoek tot verzetten.
In de reguliere competities jeugd en senioren bestaat elk team uit drie spelers, in de duo competitie
senioren uit twee spelers. Teams kunnen alleen spelen in een op de teamlijst aangegeven
samenstelling, eventueel aangevuld met invaller(s) die gerechtigd is/zijn uit te komen in het
betreffende team. Elk team moet volledig opkomen.
Als op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen die spelers die tijdens een
competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel
van die betreffende competitiewedstrijd. Het is niet toegestaan een invaller als 4e speler
voor het dubbelspel op te stellen.
Het is een speler toegestaan om voor twee verschillende verenigingen uit te komen, mits de speler
slechts voor één vereniging in één bepaalde competitie uitkomt (ook als invaller). Hij/zij mag dus per
reguliere- of duo competitie maar op één teamlijst (van één vereniging) voorkomen.

10 Leeftijdsgrenzen jeugd
De leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2018-2019 zijn bij de jeugd als volgt:
junioren
kadetten
pupillen
welpen

geboren van 1-1-2002 t/m 31-12-2004
geboren van 1-1-2005 t/m 31-12-2006
geboren van 1-1-2007 t/m 31-12-2008
geboren op 1-1-2009 of later

11 Dispensatieregeling jeugdspelers
Tweede- en derdejaars junioren en eerstejaars senioren (geboren tussen 1-1-2001 en 31-12-2001)
mogen zelf kiezen of zij aan de senioren- en/of de jeugdcompetitie wensen deel te nemen.
Tweedejaars kadetten en eerstejaars junioren kunnen dispensatie aanvragen om in de
afdelingsseniorencompetitie uit te komen. In uitzonderlijke gevallen kan ook dispensatie worden
verleend aan eerstejaars kadetten en tweedejaars pupillen. Deze aanvragen worden per geval
beoordeeld.
Jeugdspelers die jonger zijn dan 14 jaar krijgen alleen toestemming om in de seniorencompetitie uit
te komen als zij beschikken over een A-licentie én een hoge ELO-rating.
Bij de beoordeling worden de volgende richtlijnen gehanteerd:
een rating van 1.100 punten op de ELO-ranglijst
een rating van 1.000 punten op de ELO-ranglijst
een rating van 900 punten op de ELO-ranglijst

hoofdklasse
1e klas
2e klas enz.

In de overige gevallen, als geen rating bekend is, moet minimaal gespeeld worden in de
navolgende klasse:
Jeugdklasse:
Seniorenklasse:
5e klasse
7e klasse en hoger
7e klasse en hoger
4e klasse
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3e klasse
2e klasse
1e klasse
promotieklasse
jongens landelijk C
jongens landelijk B
jongens landelijk A
jongens kampioenspoule
meisjes kampioensklasse
meisjes Landelijk A
meisjes Landelijk B
meisjes Landelijk C

6e klasse en hoger
5e klasse en hoger
4e klasse en hoger
3e klasse en hoger
3e klasse en hoger
2e klasse en hoger
1e klasse en hoger
1e klasse en hoger
4e klasse en hoger
5e klasse en hoger
6e klasse en hoger
7e klasse en hoger

Dispensatieverzoeken moeten worden gericht aan het Afdelingsbestuur in de gedelegeerde persoon
van de voorzitter van de commissie CCW onder vermelding van:
a) De redenen voor de gevraagde dispensatie;
b) Voor welke seniorklasse dispensatie wordt gevraagd;
c) De rating op de ELO-ranglijst;
d) De jeugdklasse waarin men tijdens de laatste competitie heeft gespeeld;
e) een verklaring van de ouders waarin ze verklaren akkoord te zijn met de aanvraag
Dispensaties worden in principe verleend voor het gehele wedstrijdseizoen (najaars- en
voorjaarscompetitie).

12 Verzetten van wedstrijden
12.1 Het eerder spelen van wedstrijden

Als een wedstrijd niet op de aangegeven datum kan worden gespeeld, kan in goed overleg tussen de
betrokken wedstrijdsecretarissen een eerdere datum worden vastgesteld. De vereniging aan wie een
verzoek tot verzetten is gericht is niet verplicht aan dit verzoek mee te werken. De procedure is:
a) Het team dat een wedstrijd wil verplaatsen neemt contact op met de eigen wedstrijdsecretaris en
geeft de benodigde informatie;
b) De wedstrijdsecretaris neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging en
ze spreken onderling in overleg met de teams een nieuwe datum af;
c) Beide wedstrijdsecretarissen vullen hierna uiterlijk vier dagen voor de oorspronkelijke datum het
online formulier in om het verzoek definitief in te dienen;
d) Als de competitieleider akkoord is, is dit direct zichtbaar in NAS.
Het formulier is op de site te vinden (https://www.nttb.nl/west/competitie/wedstrijd-verplaatsen).

12.2 Uitstel van wedstrijden

Bij uitzondering, te beoordelen door de competitieleider, kan via bovengenoemde procedure uitstel
van het spelen van een competitiewedstrijd worden verleend. De aanvraag moet door beide
verenigingen uiterlijk vier dagen voor de wedstrijd bij de competitieleider worden ingediend onder
vermelding van de reden van het gevraagde uitstel en een nieuw datumvoorstel. De competitieleider
stelt u binnen 3 x 24 uur op de hoogte van de beslissing.
Het onderling regelen van uitstel van wedstrijden zonder toestemming van de competitieleider is niet
toegestaan en kan leiden tot het opleggen van een boete.
In te voorziene gevallen zoals een verjaardag, jubileum, huwelijk of werk zal geen uitstel
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worden verleend. In dat geval moet de wedstrijd tijdig worden verzet.
Wedstrijden uit de eerste helft van het programma moeten ook in de eerste helft worden ingehaald.
Wedstrijden in de tweede helft van het programma moeten in de tweede helft worden ingehaald.
Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de competitieleider.
In geval van overmacht (bijv. bij ziekte en sterfgeval) geldt de volgende regeling:
a) Als de overmacht situatie zich binnen 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd voordoet moet
er onmiddellijk telefonisch contact te worden opgenomen met de wedstrijdsecretaris van de
tegenstander of, als deze niet op korte termijn bereikt kan worden, met een bestuurslid van de
betreffende vereniging. In elke geval moet uiterlijk twee uur voor aanvang van een wedstrijd
(tot 18:00 uur op een speelavond) bij de tegenstander de overmacht situatie te worden gemeld.
Het uitgangspunt hiervoor is dat de spelers van de tegenstander nog niet thuis zijn vertrokken;
b) Als een overmacht situatie zich eerder dan 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd voordoet
kan ook via een e-mailbericht aan de wedstrijdsecretaris van de tegenstander de verhindering
van het team worden gemeld. Hierbij moet de wedstrijdsecretaris van de meldende vereniging
tevens om een leesbevestiging vragen zodat er ruim voor aanvang van de wedstrijd de
zekerheid is dat de tegenstander op de hoogte is van het niet doorgaan van de wedstrijd. Bij
het uitblijven van een leesbevestiging moet de wedstrijdsecretaris van de meldende vereniging
alsnog tijdig telefonisch contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris of, als deze niet op
korte termijn bereikt kan worden, met een bestuurslid van de betreffende vereniging (voor
telefoonnummers zie de verenigingsfunctionarissen in NAS);
c) in alle gevallen waarbij er sprake van overmacht is, moet tevens de competitieleider voor
aanvang van de wedstrijd worden ingelicht (eventueel per e-mail) over het uitstellen van de
wedstrijd. Daarbij moet ook worden aangegeven of het telefonisch c.q. schriftelijk verzonden
bericht (tijdig) is bevestigd door de wedstrijdsecretaris of een ander persoon c.q. functionaris
van de betreffende vereniging. De competitieleider beslist of er inderdaad sprake is geweest
van overmacht.
De competitieleiders zullen de bovenstaande regels voor het verzetten van wedstrijden strikt toetsen.

13 Invallersbepalingen
13.1 Invalbeperkingen

Het is spelers toegestaan binnen en tussen de reguliere- en duo competitie in te vallen, waarbij
rekening moet worden gehouden met de volgende regels:
a) Als een speler meer dan 200 ELO punten sterker is dan drie (of twee voor Duo) spelers in
enig team boven hem of haar, of onder hem in dezelfde klasse, dan volgt voor deze speler
een invalverbod voor dat team
b) Als een speler meer dan 200 ELO punten sterker is dan twee spelers in enig team boven hem
of haar, of onder hem in dezelfde klasse, dan mag deze speler alleen invallen als die
betreffende twee spelers in dat team worden opgesteld.
c) Als een speler meer dan 200 ELO punten sterker is dan één speler in enig team boven hem of
haar, of onder hem in dezelfde klasse, dan mag deze speler alleen invallen als die betreffende
speler in dat team wordt opgesteld.
De lijst met spelers waaraan invalbeperkingen c.q. verboden zijn opgelegd wordt voor aanvang van
iedere competitie op de website van afdeling West gepubliceerd. Als er gegronde redenen zijn,
bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft,
kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie dispensatie aanvragen bij de competitieleider.
De beslissing of een invalverbod of -beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider. Bij
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overtredingen op de invalbeperkingen worden de behaalde punten van de onrechtmatige invaller
omgezet in verlies. Er worden hiervoor geen geldboetes opgelegd.
De lijst met invalbeperkingen blijft gedurende de gehele competitie gelden en wordt alleen gewijzigd
als er na publicatie spelers in de competitie zijn toegevoegd.

13.2 Senioren

Als een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere
speler, behorende tot dezelfde vereniging, hem/haar vervangen rekening houdend met:
a) Vervanging door een invaller kan alleen vóór aanvang van de competitiewedstrijd;
b) Een speler mag binnen een bepaalde competitie als invaller optreden in een hoger team (een
team met een lager volgnummer) dan het team waartoe hij behoort. Een speler kan tevens
binnen alle teams in dezelfde klasse invallen;
c) Een speler mag tussen beide competities (regulier en duo) als invaller optreden;
d) Een speler die vanuit de reguliere competitie invalt in de duo competitie mag alleen invallen in
dezelfde of een hogere klasse (klasse met een lager volgnummer) als waarin hij in de reguliere
competitie uitkomt. Een speler die vanuit de duo competitie invalt in de reguliere competitie mag
alleen invallen in dezelfde of een hogere klasse (klasse met een lager volgnummer) als waarin
hij in de reguliere competitie uitkomt;
e) Een speler, die invalt vanuit de reguliere competitie, hoeft niet te staan opgesteld in een team in
de duo competitie. Een speler die invalt vanuit de duo competitie, hoeft niet te staan opgesteld
in een team in de reguliere competitie.
f)
Een speler mag per competitie in de reguliere- en duo competitie samen maar vier keer invallen
(inclusief invalbeurten in de landelijke competitie). Invalbeurten van een speler vóór een
eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd;
g) Bij beslissings-, promotie- en degradatiewedstrijden moet van tevoren bij de competitieleider
toestemming worden gevraagd voor een invaller. Het maximale aantal van vier invalbeurten
mag ook dan niet worden overschreden;
h) Een speler mag alleen invallen als hem/haar voor dat team of die situatie geen invalbeperking
of –verbod is opgelegd.

13.3 Jeugdcompetitie

Als een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere speler,
behorende tot dezelfde vereniging, hem/haar vervangen als invaller rekening houdend met:
a) Vervanging door een invaller kan alleen vóór aanvang van de competitiewedstrijd;
b) Een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer)
dan zijn/haar eigen team;
c) Invallen (in dezelfde klasse) in een team met een hoger volgnummer is alleen toegestaan in de 5e
klasse en Pupillen-C;
d) De ELO-rating van de invaller mag niet hoger zijn dan die van de speler met de hoogste
ELO-rating van het team waarin hij/zij invalt;
e) Een speler mag per competitie maar vier keer invallen (inclusief invalbeurten in de landelijke
competitie). Invalbeurten van een speler vóór een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt
gehandhaafd;
f) Spelers uitkomend in de Pupillen-A klasse mogen alleen invallen in de derde klasse en hoger en
spelers uitkomend in de Pupillen-B mogen alleen invallen in de vierde klasse en hoger;
g) Bij beslissings-, promotie- en degradatiewedstrijden moet van tevoren bij de competitieleider
toestemming worden gevraagd voor een invaller. Het maximale aantal van vier invalbeurten mag
ook dan niet worden overschreden.

13.4 Invallen in landelijke jeugd- en seniorencompetitie

Voor de landelijke competitie gelden andere invallersbepalingen: een speler mag maximaal drie keer
invallen. Eventuele invalsbeurten in de jeugd-, reguliere of duo competitie tellen in dit aantal mee.
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13.5 Invallen voor jeugdspelers in afdelingsseniorencompetitie

Een junior mag alleen uitkomen en invallen in de seniorencompetitie als hij is toegevoegd aan een
seniorenteam.

13.6 Invallen door landelijk spelende dames in de afdelingsseniorencompetitie

Dames die landelijk spelen, moeten minimaal spelen in de navolgende afdelingsklasse spelen:
Landelijk
Afdeling
derde divisie dames
vijfde klasse heren en hoger
tweede divisie dames
vierde klasse heren en hoger
eerste divisie dames
derde klasse heren en hoger
Eredivisie dames
Hoofdklasse heren

14 Reglement hoofdklasse
De hoofdklasse speelt dit najaar voor de laatste keer in drie poules van acht teams. Vanaf de
voorjaarscompetitie 2020 zal de hoofdklasse bestaan uit drie poules van zes teams. Hierdoor
vindt er eenmalig een versterkte degradatie plaats in de hoofdklasse en 1e klasse.
Na een halve competitie (de voorronde) wordt de poule gesplitst in twee poules. De nummers 1
t/m 4 in de stand spelen om promotie naar de 3e divisie (play-offs). De nummers 5 t/m 8
degraderen naar de 1e klasse maar spelen nog wel de returnwedstrijden (het gaat immers om het
spelplezier).
In de halve finales spelen de nummers 1 en 4 en 2 en 3 van elke hoofdklasse een thuis- en een
uitwedstrijd tegen elkaar. De winnaars spelen één wedstrijd (finale) op 30 november 2019 bij
Rijnsoever om het kampioenschap en de promotie.
Komend najaarsseizoen zijn er drie promotieplaatsen aan afdeling West toegewezen. Dit betekent
dat alleen de winnaars van de play-off finales promoveren. Mochten er één of meer teams afzien
van promotie (wilt u dit s.v.p. voor aanvang van de play-offs melden aan de competitieleider regulier
om te voorkomen dat de afdeling West een promotieplaats kwijtraakt), dan spelen de verliezers van
de play-offs finales een beslissingsreeks om de resterende promotieplaats(en).
Op de wedstrijden in de play-offs alsmede mogelijke extra beslissingswedstrijden zijn de
bepalingen van de artikelen 31, 33 en 35 van het Competitiereglement van toepassing die gelden
voor beslissingswedstrijden.
a) Alleen spelers die in de voorronde in ten minste drie competitiewedstrijden van het
betreffende team in het enkelspel zijn uitgekomen mogen tijdens de play-offs worden
opgesteld. Alleen als wordt aangetoond dat één der gerechtigde spelers is verhinderd en
hierdoor geen volledig team kan worden opgesteld, zal de competitieleider toestemming
voor geven voor een invaller. Het maximale aantal van vier invalbeurten per competitie
mag niet worden overschreden. De rating van de invaller mag niet hoger zijn dan de
laagste rating van de gerechtigde spelers;
b) Als wedstrijden in de halve finale van de play-offs gelijk eindigen (beide teams winnen één
keer, of beide wedstrijden eindigen in een gelijkspel) dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 CR
van toepassing. Als dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald;
c) Als de wedstrijd in de finale van de play-offs gelijk eindigt is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 CR
van toepassing. Als dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.

15 Invullen en invoer van de wedstrijdformulieren in NAS
De competitieadministratie verloopt via de competitiemodule in NAS (NTTB Administratie Systeem).
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Voor toegang tot de competitiemodule in NAS heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig. Deze
zijn aan te vragen bij Mariska de Boer van het Bondsbureau (boer@tafeltennis.nl).
Tijdens alle competitiewedstrijden moet gebruik worden gemaakt van officiële wedstrijdformulieren
van de NTTB. Deze zijn online te bestellen bij de Bond (https://www.nttb.nl/webshop/competitie). Er
zijn aparte formulieren voor de reguliere competities (senioren en jeugd) en de duo competitie.
a) De thuisclub vult de formulieren in. Het originele exemplaar moet ingevuld worden met zwarte of
blauwe ballpoint;
b) De uitspelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen van de namen, bondsnummers en
persoonlijke prestaties op het wedstrijdformulier voor alle leden van het uitspelende team;
c) De aanvoerders van beide teams c.q. verenigingen controleren na afloop van een wedstrijd de
ingevulde gegevens en accorderen deze op het origineel;
d) Het origineel en de tweede kopie/doorslag zijn voor respectievelijk de wedstrijdsecretaris en
aanvoerder van de thuisspelende vereniging. De wedstrijdsecretaris moet dit formulier bewaren
voor bewijsvoering bij discussies. De bewaartermijn voor de voorjaarscompetitie is tot 30 juni en
voor de najaarscompetitie tot 31 december van het jaar. De eerste kopie/doorslag wordt aan de
aanvoerder van de bezoeker gegeven;
e) De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging moet zorgen dat de juiste uitslagen en
persoonlijke resultaten van de teams op de zondag volgend op de speelweek voor 12:00 uur
in NAS worden ingevoerd. Het niet c.q. te laat invoeren van de uitslagen in NAS wordt beboet;
f) De thuisspelende en de bezoekende verenigingen (de wedstrijdsecretarissen, maar hij/zij kan
dat ook bij de betreffende teams neerleggen) controleren uiterlijk maandag volgend op de
voorafgaande speelweek of de uitslag en de persoonlijke resultaten goed in NAS zijn ingevoerd
zodat eventuele fouten kunnen worden gecorrigeerd. De controle kan in NAS door in de
competitiemodule op de site van de afdeling te klikken op het betreffende wedstrijdnummer;
g) Als er een (invoer)fout in NAS wordt geconstateerd moet dit gemeld worden bij de
wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging. Deze controleert het en neemt zo nodig
contact op met de aanvoerder van het betreffende team. Fouten in de invoer moeten door de
wedstrijdsecretaris gemeld worden aan de competitieleider die als enige de fout ingevoerde
gegevens kan aanpassen;
h) Als beide verenigingen het niet eens blijven over de ingevoerde gegevens kan tot en met de
zaterdag in de daaropvolgende speelweek protest worden ingediend bij de competitieleider. Deze
zal dan bij beide verenigingen het wedstrijdformulier opvragen om te bepalen of de gegevens
correct zijn ingevoerd in NAS. Zo nodig wijzigt de competitieleider de ingevoerde gegevens.
Protesten die daarna worden ingediend zullen behoudens overmacht niet worden gehonoreerd.
Bij het invullen van de wedstrijdformulieren moet rekening worden gehouden met::
i) Een wedstrijd die niet is gespeeld vanwege het niet opkomen van een tegenstander telt niet
mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Als gamestanden moet 3 x 11-0 worden
ingevuld en als setstand 1-0 (of andersom);
j) Een wedstrijd die niet is gestart vanwege opgave van een tegenstander door een blessure telt
niet mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Er worden geen gamestanden
vermeld maar (liggende) streepjes en als setstand 1-0 (of andersom);
k) Een wedstrijd die niet is gestart door opgave van beide nog in de zaal aanwezige spelers tellen
niet mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Er worden geen gamestanden vermeld
maar (liggende) streepjes en er wordt geen setstand ingevuld. De set telt niet mee in het
eindresultaat van de gehele wedstrijd, dit betekent dat een wedstrijd dan uit maximaal 9
wedstrijden bestaat (bijvoorbeeld 5-4 of 6-3). NB een uitslag met 9 wedstrijden (of minder) kan
niet worden ingevoerd in NAS. Het formulier moet naar de competitieleider worden opgestuurd;
l) Een wedstrijd die niet is gestart vanwege opgave van beide spelers (blessure of anderszins),
maar waarbij een van de spelers nog wel in de zaal aanwezig is (ook als hij/zij niet in staat is
om te spelen), telt wel mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Er worden geen
gamestanden vermeld maar (liggende) streepjes en als setstand 1-0 (of andersom);
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m) Een wedstrijd die wel is gestart maar vanwege opgave van een tegenstander door een
blessure is gestaakt telt wel mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Alleen de
gamestanden die (eventueel) voltooid zijn en de stand waarop de wedstrijd werd gestaakt
worden vermeld; in de niet gespeelde games worden streepjes gezet. Als setstand moet 1-0
(of andersom) worden genoteerd. Bij de (eventuele) overige, niet gespeelde, wedstrijden van
de geblesseerde speler moeten ook streepjes worden gezet in de games maar moet als
setstand 1-0 (of andersom) worden ingevuld. Deze wedstrijden tellen niet mee in het
persoonlijk resultaat. Voorbeeld: A moet tegen X opgeven in de derde game bij de stand 11-7,
7-11 en 5-5. Op het formulier komt dan te staan: A – X: 11-7, 7-11, 5-5, ---, --- : 0 – 1;
n) Als een wedstrijd niet is gestart of niet is beëindigd moet de reden hiervan op de achterkant
van het papieren wedstrijdformulier worden vermeld voor een eventuele controle.

16 Protesten tijdens een wedstrijd
Eventuele onregelmatigheden (bijv. onenigheid over vermeend gebruik van niet goedgekeurd
materiaal of gedragingen van spelers) bij een wedstrijd kunnen worden gemeld op de achterkant van
het papieren wedstrijdformulier. Dit formulier moet vervolgens binnen 48 uur na het vastgestelde
aanvangsuur van de wedstrijd worden ingezonden naar de competitieleider. Deze beslist dan of er
maatregelen moeten worden genomen en of de tuchtcommissie moet worden ingeschakeld.
Het staken van een wedstrijd is niet toegestaan. Als er zich problemen tijdens een wedstrijd
voordoen wordt geadviseerd om de wedstrijd altijd uit te spelen. Alleen in zeer bedreigende situaties
kan een wedstrijd zo nodig worden gestaakt en bij de competitieleider een beroep worden gedaan
op overmacht. De competitieleider beslist of er sprake is van overmacht en zal in dat geval geen
sanctie (het verloren verklaren van de nog lopende en volgende sets) opleggen.
In gevallen waarbij een wedstrijd is gestaakt vanwege onregelmatigheden, en de competitieleider het
beroep op overmacht heeft gehonoreerd, zal altijd aangifte worden gedaan bij de Tuchtcommissie.
Als een zaak aanhangig is gemaakt bij de Tuchtcommissie telt een gestaakte competitiewedstrijd
tijdens de behandeling van de tuchtzaak niet mee in de stand. Dit geldt ook voor situaties waarbij een
wedstrijd onder protest door een team is uitgespeeld en waarbij de competitieleider (achteraf) heeft
besloten om de zaak voor te leggen aan de Tuchtcommissie.
Wedstrijden die op rechtmatige gronden zijn gestaakt (bijv. gevaarlijke speelomstandigheden zoals
een gladde vloer of een medische noodsituatie) worden wel (voorlopig) in de stand opgenomen en
eventueel, als er nog belangen op het spel staan, op een later moment uit- of overgespeeld.

17 Het niet, te laat of onvolledig opkomen van een team/teams
17.1 Niet en te laat opkomen

Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of
overeengekomen aanvangsuur. Als de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet
opgekomen beschouwd en moet het volgende worden gedaan:
a) De aanvoerder van het aanwezige team maakt op het papieren wedstrijdformulier een
aantekening dat de wedstrijd wegens niet opkomen van de tegenstander niet is gespeeld;
b) In het digitale wedstrijdformulier in NAS moet het ‘niet opkomen’ worden ingevuld;
c) Binnen 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd wordt mondeling of schriftelijk
melding gedaan bij de competitieleider;
d) Het originele formulier moet binnen een week na de vastgestelde speeldatum (digitaal)
worden ingezonden naar de competitieleider;
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e) De 1e kopie van het wedstrijdformulier moet worden gezonden aan de vereniging van het andere
team dat bij deze wedstrijd betrokken was. De 2e kopie kan behouden worden door de wel
aanwezige vereniging.
Als het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen
aanvangsuur de wedstrijd kan aanvangen, moet het volgende worden gedaan:
f) de competitiewedstrijd moet voor zover mogelijk nog worden gespeeld;
g) Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan een aantekening te maken op het papieren
wedstrijdformulier; zo nodig kan de bezoekende partij een reden van overmacht opnemen;
h) Binnen 48 uur wordt mondeling of schriftelijk melding gedaan bij de competitieleider.
In alle gevallen kan de competitieleider een boete opleggen aan een te laat gekomen team.
Als een team door overmacht niet is opgekomen kan binnen 48 uur na het aanvangsuur van de
wedstrijd een beroep worden ingediend bij de competitieleider. Het team zendt een afschrift van het
beroep aan de vereniging van het andere team. De competitieleider beslist of er sprake is geweest
van overmacht. Zo niet zal het niet opgekomen team in de reguliere competitie de wedstrijd met
10-0 en in de duo competitie met 5-0 verliezen en krijgt dit team een boete.
In het geval er sprake is van overmacht stelt de betrokken competitieleider een nieuwe speeldag
vast en deelt dit binnen negen dagen aan de beide lidverenigingen mee.
In het geval beide teams niet zijn komen opdagen en er bij beide geen sprake is van overmacht
wordt de uitslag 0-0 en krijgen beide teams een boete.

17.2 Onvolledig opkomen

Als een team onvolledig bij een competitiewedstrijd verschijnt wordt hiervan een aantekening op de
achterkant van het formulier gemaakt. De competitieleider zal hiervoor een boete opleggen maar zal
hiervan afzien als:
a) er sprake is van overmacht (zoals ziekte of sterfgeval) en de competitieleider uiterlijk op de
maandag na de speelweek waarin de betreffende wedstrijd is gespeeld door de
wedstrijdsecretaris telefonisch of per email op de hoogte gesteld van het onvolledig opkomen
van het betreffende team en de reden van de overmacht reden én
b) het onvolledig opkomen met reden door (de aanvoerder van) het betreffende team op de
achterkant van het wedstrijdformulier is vermeld.
Een regulier of duo team waarvan één speler opkomt wordt geacht in zijn geheel niet te zijn
opgekomen.

18 Terugtrekken van teams uit de competitie
Als een verenigingen een team uit de competitie wil terugtrekken is toestemming van de
competitieleider nodig. Het team wordt dan uit de stand gehaald en heeft de vereniging geen recht op
herplaatsing. Alle eventuele reeds gespeelde wedstrijden worden uit de stand genomen.
Het terugtrekken van een team zal worden beboet met een boete conform de boetelijst. Deze boete
geldt ook wanneer een team wordt teruggetrokken in de periode tussen de deadline voor het indienen
van de teamlijsten in NAS en de start van de competitie.
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19 Gelijk eindigen van teams in de competitie
Indien twee of meer teams gelijk eindigen in één competitiegroep wordt de volgorde door de
resultaten van de tussen deze teams onderling gespeelde competitiewedstrijden als volgt bepaald:
a) het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet gespeelde sets uit
die competitiewedstrijden; indien dat gelijk is, dan
b) het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games uit die sets; indien dat ook
gelijk is, dan
c) het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in die games; indien dat ook gelijk is,
dan
d) wordt dezelfde cyclus herhaald met alle gespeelde wedstrijden in die poule; is dat ook gelijk dan
e) wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.

20 Promotie/degradatieregeling najaar 2019 jeugd
20.1 Promotie naar de landelijke competitie

In het najaar 2019 is het aantal landelijke competitiepoules bij de jeugd sterk gereduceerd. Dit kan
invloed hebben op het aantal promotieplaatsen vanuit de afdeling West. Mogelijk heeft de afdeling
nog maar één promotieplaats in plaats van de twee die tot nu toe altijd na de najaarscompetitie
beschikbaar waren. Om die reden wordt er, voor de zekerheid, een promotiewedstrijd tussen de
kampioenen van de promotieklassen georganiseerd.
De landelijke najaars jeugdcompetitie wordt elke jaar geheel opnieuw ingedeeld op basis van de
aangeboden teams en hun sterkte (teamrating). Dit betekent dat de kampioenen van de
promotieklasse in de voorjaarscompetitie geen recht hebben op promotie.

20.2 Promotie binnen de afdelingscompetitie

De kampioenen van de najaarscompetitie, mits het team grotendeels gelijk blijft, promoveren naar de
eerstvolgende hogere klasse.
De najaarscompetitie wordt elke jaar geheel opnieuw ingedeeld op basis van de aangeboden teams
en hun sterkte (teamrating). Dit betekent dat de kampioenen van de voorjaarscompetitie geen recht
hebben op promotie.
In principe vindt er geen degradatie plaats.

21 Promotie/degradatieregeling najaar 2019 senioren
21.1 Reguliere competitie

Hoofdklasse:
• Nummers 1 uit de play-offs promoveren naar de 3e divisie
• Nummers 5, 6, 7 en 8 degraderen naar de 1e klasse
Afhankelijk van het aantal degradanten uit de 3e Divisie kan het aantal degradanten uit de
Hoofdklasse (nog) worden aangepast.
1e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de hoofdklasse
• Nummers 4, 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse
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2e Klasse:
• nummers 1 promoveren naar de 1e klasse
• nummers 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse
3e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 2e klasse
• Nummers 5 en 6 degraderen naar de 4e klasse
4e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 3e klasse
• Nummers 5 en 6 degraderen naar de 5e klasse
5e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 4e klasse
• Nummers 5 en 6 degraderen naar de 6e klasse
6e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 5e klasse

21.2 DUO-competitie

Hoofdklasse:
• Promotie naar een landelijke duo competitie is (nog) niet mogelijk
• Nummers 4, 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse
1e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de hoofdklasse
• Nummers 5 en 6 degraderen naar de 2e klasse
2e Klasse:
• nummers 1 promoveren naar de 1e klasse
• nummers 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse
3e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 2e klasse
• Nummers 6 degraderen naar de 4e klasse
4e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 3e klasse
• Nummers 6 degraderen naar de 5e klasse
5e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 4e klasse
• Nummers 6 degraderen naar de 6e klasse
6e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 5e klasse
• Geen verplichte degradatie naar de 7e klasse
7e Klasse:
• Nummers 1 promoveren naar de 6e klasse
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22 Boetelijst
De competitieleiders kunnen de volgende boetes uitdelen:
1

Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van de verenigings- en/of
teamgegevens; per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren
van de teamgegevens in NAS per team.

€ 7,00

2

Het niet tijdig indienen van een verzoek tot uitstel van een
competitiewedstrijd
Het niet spelen op door de competitieleider vastgestelde datum en tijdstip
(verdere maatregelen kunnen volgen)
Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd

€ 5,00

3
4
5
6
7
8

Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een
competitiewedstrijd, per persoon
Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per
persoon
Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het digitale
wedstrijdformulier (in NAS)
Het opzettelijk foutief invullen van het papieren en/of digitale
wedstrijdformulier, beide verenigingen worden beboet, verdere
maatregelen kunnen volgen

€ 22,50
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 22,50

9

Het niet gerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon

€ 11,50

10

Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd

€ 11,50

11

Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
(verdere maatregelen kunnen volgen na een 2e keer niet opkomen)
Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de
betreffende competitieleider noodzakelijk)
Het niet tijdig (zondag voor 12:00 uur) verwerken van het digitale
wedstrijdformulier (in NAS), per formulier

€ 22,50

12
13

€ 22,50
€ 5,00

De betalingstermijn voor nota's is veertien dagen. Is de nota niet binnen deze termijn betaald, dan is
de vereniging, naast mogelijke andere maatregelen als het uit de competitie halen c.q. niet
opstellen in de competitie van teams, een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten
verschuldigd.
Tegen boetes gemeld in het competitiebulletin dan wel anderszins aan de verenigingen gemeld,
kan een vereniging binnen twintig dagen na dagtekening schriftelijk protest aantekenen bij het
AfdelingsBestuur (secretaris@nttb-west.nl).

23 Van toepassing zijnde spelregels
Competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de voor de NTTB geldende spelregels. Elkevereniging is verplicht de meest recente NTTB spelregels bij elke competitiewedstrijd in de
speelzaal aanwezig te hebben.
Het Afdelingscompetitiereglement (ACR) verschilt van de spelregels en het Competitiereglement
(CR) van de NTTB. Daar waar niets over in het ACR vermeld staat zijn de spelregels en het
Competitiereglement van de NTTB van toepassing.
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24 Competitieballetjes
In alle competities en toernooien in Nederland (en dus ook de afdelingscompetitie), is het spelen
met de niet-celluloid bal verplicht. Waar de landelijke competities met een 3-ster bal moeten
spelen, zijn voor de afdelingscompetities de (goedkopere) 1-ster en 2-ster ballen goedgekeurd.

25 Wisselen van bat tijdens een wedstrijd
Tijdens een wedstrijd mag een bat niet worden verwisseld tenzij het tijdens de wedstrijd en zonder
opzet zo beschadigd is dat het niet meer gebruikt kan worden. Als dit gebeurt moet het beschadigde
bat meteen worden vervangen door een bat dat de speler in de speelruimte heeft meegebracht of dat
hem daar wordt aangereikt.

26 Time-out regel
Het is toegestaan een één time-out van maximaal 1 minuut per individuele wedstrijd aan te
vragen tijdens een competitiewedstrijd. Dit geldt voor alle bestaande competities (en alle
klassen) binnen de afdeling.
De time-out kan worden aangevraagd door de speler of het paar (dubbel) zelf, de coach
(individuele wedstrijd) of de teamaanvoerder (teamwedstrijd). De time-out moet worden
aangevraagd bij de scheidsrechter door met beide handen de letter T te vormen. De
scheidsrechter houdt de tijd bij en roept na het verstrijken van de minuut: ‘TIJD’.

27 Legitimatie tijdens wedstrijden
Iedere competitiespeler moet zich tijdens een competitiewedstrijd op verzoek kunnen legitimeren
met het door de NTTB verstrekte lidmaatschapsbewijs (als niet verstrekt svp contact opnemen met
het Bondsbureau) of, als niet aanwezig, een ander geldig legitimatiebewijs zoals een ID-kaart of
rijbewijs.. Als hij/zij zich niet kan legitimeren moet een handtekening op het wedstrijdformulier
worden gezet.
Elke speler/speelster moet zich ook kunnen legitimeren bij de in art. 8.2 Competitiereglement (CR)
en art. 3.2 Afdelingscompetitiereglement (ACR) genoemde functionarissen.

28 Lijmen
In alle accommodaties waar onder verantwoordelijkheid van de NTTB tafeltennis wordt gespeeld,
geldt een verbod om te lijmen in de gehele accommodatie. Het verbod geldt voor alle lijmen. Lijmen
kan alleen in de buitenlucht en geheel op eigen risico.
Als direct voor of tijdens een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat een deelnemer (of
begeleider van de deelnemer) de hierboven beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting
van de desbetreffende speler voor alle te spelen partijen van de competitiewedstrijd waaraan op dat
moment wordt deelgenomen. Bij competitiewedstrijden zonder bondsscheidsrechter ligt deze
verantwoordelijkheid bij de competitieleider.

29 Controle van een bat
Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om zich ervan te verzekeren dat bedekkingen op
het frame van hun bat zijn bevestigd met kleefstoffen, die geen schadelijke vluchtige oplosmiddelen
bevatten. De bedekking van een zijde van het frame, welke gebruikt wordt om de bal te slaan, moet
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van een merk en type te zijn dat recentelijk door de ITTF is goedgekeurd en moet zodanig aan het
frame bevestigd te zijn dat de namen van leverancier en merk en het ITTF-logo plus het ITTFnummer (indien van toepassing) duidelijk zichtbaar zijn bij de rand van het slagoppervlak.
Het Afdelingsbestuur bepaalt in welke afdelingscompetitiewedstrijden batcontrole plaatsvindt. De
competitieleider is verantwoordelijk voor de batcontrole. Batcontrole wordt bij deze wedstrijden
uitgevoerd door opgeleide batcontroleurs.
In praktijk worden er momenteel geen periodieke controles uitgevoerd in de afdelingscompetities.

30 Roken
Het is niet toegestaan te roken in de accommodatie waarin de speelzaal zich bevindt. Deze
verplichting geldt niet in afsluitbare, uitsluitend voor het roken van tabaksproducten aangewezen en
als zodanig aangeduide ruimten.

31 Alle overige voorkomende zaken
Voor alle voorkomende zaken die niet in dit Competitieboek zijn beschreven wordt verwezen
naar het competitiereglement van de NTTB en het afdelingscompetitiereglement van de
afdeling NTTB West. Het is verstandig deze altijd te lezen.
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