Bijlage ALV NTTB West 23 mei 2019
Wijzigingen AfdelingsCompetitie Reglement
Artikel 1.1 lid 4 luidt als volgt:
4. De reguliere seniorencompetitie in de afdeling West bestaat uit een viertal regiocompetities tot
en met de derde klasse en een regio overstijgende competitie die de tweede klasse, de eerste
klasse en de hoofdklasse omvat. De duo seniorencompetitie, zomer seniorencompetitie en de
reguliere jeugdcompetitie in de afdeling West zijn afdelingsbreed opgezet waarbij zoveel
mogelijk een regionale indeling wordt nagestreefd.
Het Afdelingsbestuur stelt voor dit lid aan te passen naar:
4. De reguliere seniorencompetitie in de afdeling West bestaat uit een reguliere
seniorencompetitie, een duo seniorencompetitie, een zomer seniorencompetitie en de reguliere
jeugdcompetitie. Bij alle competities wordt zoveel mogelijk een regionale indeling nagestreefd:
Toelichting
Nu de regio’s Zuid en Noord steeds kleiner worden, beperkt dit de betrokken competitieleider soms
om een goede competitie indeling te maken. Door de regio grenzen te laten vervallen voor de
reguliere competitie en alles in één competitie te plaatsen wordt ook de mogelijkheid geschapen
tegen andere teams dan de afgelopen jaren uit te komen. Hierbij blijft het echter het streven een
regionale indeling te handhaven. Voor de duo competitie die ondertussen meer teams en klassen
heeft dan de reguliere competitie is dit altijd al zo geweest.
Artikel 1.1 lid 6 luidt als volgt:
6. Op dit reglement (Reglement voor de afdelingscompetities in de NTTB afdeling West) zijn tevens
de (aanvullende) bepalingen van het Competitieboek van toepassing. Het Competitieboek vormt
daarmee een onlosmakelijk onderdeel van dit reglement. Het Afdelingsbestuur is bevoegd om
na afloop van een competitie -zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering- wijzigingen in de bepalingen van het Competitieboek aan te brengen zolang
er geen sprake is van tegenstrijdigheid tussen het Reglement voor de afdelingscompetities en
het Competitieboek.
Het Afdelingsbestuur stelt voor dit lid aan te passen naar:
6. Op de competitie zijn tevens de (aanvullende) bepalingen van het Competitieboek van
toepassing. Het Competitieboek vormt daarmee een onlosmakelijke aanvulling op dit reglement:
Het Afdelingsbestuur is bevoegd om na afloop van een competitie en zonder voorafgaande
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, wijzigingen in de bepalingen van het
Competitieboek aan te brengen zolang het Competitieboek niet strijdig is met het Reglement
voor de afdelingscompetities.
Toelichting
Het CompetitieBoek is alleen een aanvulling op het AfdelingsCompetitie Reglement en geen
onderdeel er van. Als het er een onderdeel van was geweest had de ALV ook goedkeuring aan het
CompetitieBoek moeten geven.
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Artikel 3.10 leden 5, 6 en 7 luiden als volgt:
5. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake was van
overmacht.
6. Bij niet opkomen, stelt de betrokken competitieleider de competitiewedstrijd opnieuw vast, en
deelt dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was
vastgesteld, aan beide lidverenigingen mee. Bij niet opkomen in een beslissingswedstrijd is het
wel aanwezige team winnaar van de beslissingswedstrijd.
7. Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider het niet opgekomen team
winstpunten in mindering brengen. Het aantal winstpunten in mindering is gelijk aan het
maximaal aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd. Bovendien kan de
betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team niet aanwezig was, een boete
opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk stellen voor de door het aanwezige
team gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur.
Het Afdelingsbestuur stelt voor deze leden aan te passen naar:
5. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake was van
overmacht, stelt indien dit het geval was een nieuwe speeldag vast en deelt dit binnen negen
dagen aan de beide lidverenigingen mee;
6. Als er geen sprake is van overmacht verliest het niet opgekomen team de wedstrijd met 10-0 en
krijgt dit team een boete;
7. De betrokken competitieleider kan de betrokken lidvereniging aansprakelijk stellen voor de door
het aanwezige team gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur;
Toelichting
Op het moment is het zo dat als een team niet op komt dagen, dit team 10 punten in mindering
krijgt, de vereniging een boete krijgt én dat de wedstrijd wordt overgespeeld zodat het team een
tweede kans krijgt. Daarbij mag een competitieleider er te lang (drie weken) over doen om de
wedstrijd te verplaatsen. Dit alles kan tot verwarring en eventueel competitievervalsing leiden
waardoor een eenduidige heldere aanpak verstandiger lijkt: als er geen goede reden is verliest het
team dat niet op komt dagen met 10-0 en krijgt de vereniging een boete. Er vindt geen verdere
puntenaftrek meer plaats. De competitieleider heeft nog maximaal 9 dagen (48 uur vanwege
indienen overmacht plus zeven dagen) om in geval van overmacht een nieuwe datum vast te stellen.
Artikel 3.11 leden 2, 3 en 4 luiden als volgt:
2. Niet opgekomen teams krijgen evenveel winstpunten in mindering als het maximale aantal te
behalen winstpunten in die competitiewedstrijd is.
3. De betrokken competitieleider kan de lidverenigingen van niet opgekomen teams een boete
opleggen.
4. De betrokken competitieleider stelt de competitiewedstrijd opnieuw vast, en deelt dit binnen
drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was vastgesteld, aan beide
lidverenigingen mee.
Het Afdelingsbestuur stelt voor deze leden aan te passen naar:
2. Artikel 3.10 4 is hier van toepassing. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend
geval of er inderdaad sprake was van overmacht. Mocht er voor beide teams sprake zijn van
overmacht stelt de betrokken competitieleider een nieuwe speeldag vast en deelt dit binnen
negen dagen aan de beide lidverenigingen mee. Als er sprake is van overmacht voor één partij
Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West ● e-mail: secretaris@nttb-west.nl

wint deze de wedstrijd met 10-0. Als er geen sprake is van overmacht zal de betrokken
competitieleider passende maatregelen nemen;

3. De betrokken competitieleider legt de lidverenigingen waar geen sprake is van overmacht een
boete op.
Toelichting
Op het moment is het zo dat de teams 10 punten in mindering krijgen, de verenigingen een boete
krijgen én dat de wedstrijd wordt overgespeeld zodat het teams een tweede kans krijgt. Er is geen
mogelijkheid aan te geven dat er sprake was van overmacht. Daarbij mag een competitieleider er te
lang (drie weken) over doen om de wedstrijd te verplaatsen. Het is niet juist dat er geen
mogelijkheid is om aan te geven dat er sprake is van overmacht. De wijze van straffen kan tot
verwarring en eventueel competitievervalsing leiden waardoor een eenduidige heldere aanpak
verstandiger lijkt: bij geen overmacht is de wedstrijd verloren, is er geen puntenaftrek meer en krijgt
de vereniging een boete. Dit betekent dat als bij beide geen sprake is van overmacht, beide verliezen
en de eindstand 0-0 is, als er bij één van beide geen sprake is van overmacht dat team met 10-0
verliest en als er bij beide sprake is van overmacht de wedstrijd wordt overgespeeld. De
competitieleider heeft nog maximaal 9 dagen (48 uur vanwege indienen overmacht plus zeven
dagen) om in dat geval een nieuwe datum vast te stellen.
Artikel 4.1 leden 1 en 2 en artikel 4.3 luiden als volgt:
1. De artikelen 2.1, 2.2, 2.3 1e t/m 4e lid, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 en 3.13 zijn voor
de duo-competitie van overeenkomstige toepassing;
2. De artikelen 2.6, 3.10, 3.11, 3.14 en 3.15 zijn voor de duo-competitie niet van toepassing.
4.3 Invallers
De tekst onder artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op artikel 4.3
Het Afdelingsbestuur stelt voor deze leden aan te passen naar:
1. De artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 en 3.13 zijn voor de duocompetitie van overeenkomstige toepassing;
2. De artikelen 3.10 en 3.11 zijn van toepassing waarbij in een wedstrijd waar voor één partij geen
overmacht geldt, de uitslag 5-0 in het voordeel van de andere partij is;
3. De artikelen 2.6 is voor de duo-competitie niet van toepassing.
Toelichting
De duo competitie is, sinds het opstellen van de artikelen voor deze competitie, een aan de
reguliere competitie gelijkwaardige competitie geworden en kan aan dezelfde regels voldoen. Er is
geen reden (meer) waarom artikel 2.3 lid 5 en 6 niet voor de duo competitie zouden gelden. Artikel
3.4 over het invallen is voor de volledigheid hier ook onder lid 1 opgenomen waarmee artikel 4.3.
kan vervallen.
In het reglement ontbrak de regelgeving wat te doen als één of beide teams niet komen opdagen; de
betrokken artikelen van de reguliere competitie zijn zelfs expliciet ‘niet van toepassing’ verklaard. De
regels voor de reguliere competitie kunnen in vergelijkbare vorm ook voor de duo competitie gelden
waarbij een wedstrijd waarbij voor één partij geen overmacht geldt, de uitslag natuurlijk 5-0 is.
De artikelen 3.14 en 3.15 zijn voor de jeugdcompetitie en kunnen hier achterwege worden gelaten
omdat de duo competitie een senioren competitie is.
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Artikel 4.4 leden 1 en 2 luiden als volgt:
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd
slechts één speler aanwezig is, worden de sets die door de aanwezige speler gespeeld kunnen
worden gespeeld met inachtneming van de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde.
2. Indien de te laat gekomen speler binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen
aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moeten
zijn sets voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan
aantekening te maken op het wedstrijdformulier
Het Afdelingsbestuur stelt voor deze leden aan te passen naar:
Een team waarvan slechts één speler opkomt wordt geacht niet te zijn opgekomen.
Toelichting:
De regelgeving voor duo kan het beste in lijn zijn met die van regulier. Bij regulier is de regel (3.10 lid
9): een team waarvan slechts één speler opkomt wordt geacht niet te zijn opgekomen’’. Zowel bij
regulier als duo speelt iedereen in dat geval maar één wedstrijd (in plaats van drie bij duo en
drie/vier bij regulier).
Artikel 4.5 lid 2 luidt als volgt:
2. De competitieleider wordt door hen beiden schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe
vastgestelde of overeengekomen speeldatum
Het Afdelingsbestuur stelt voor deze leden aan te passen naar:
2. De betrokken competitieleider wordt door hen beiden schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe
overeengekomen speeldatum en als de competitieleider hier akkoord op geeft wordt de
datum/tijd aangepast in NAS.
Toelichting:
Omdat de competitieleider als enige overzicht heeft over de gehele competitie is hij/zij de enige die
kan aangeven of de door de verenigingen overeengekomen nieuwe datum ook akkoord is. Dit is als
zo in het Competitieboek en op de site opgenomen en het AfdelingsCompetitie Regelment wordt
hiermee in lijn gebracht.

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West ● e-mail: secretaris@nttb-west.nl

