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Aanpassingen in deze uitgave: 

- Nieuw besluit A over het al dan niet afgelasten van competitiewedstrijden bij ongewone 
weersomstandigheden.  

- Besluit D (eredivisies) is aangepast n.a.v. het opheffen van de werkgroep eredivisies  
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HB-Besluiten 2021 
De besluiten zijn geldig van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. 
 
 
A. WEERSOMSTANDIGHEDEN  
In afwijking van artikel 13 en 17 van het Competitiereglement en artikel 21 van het Toernooi- 
en Wedstrijdreglement is bij een weeralarm (code rood) uitstel of niet spelen van een 
competitiewedstrijd of afzien van deelname aan een toernooi mogelijk. Bij extreem weer 
(code oranje) zal bij competitiewedstrijden de betrokken competitieleider op verzoek van één 
van beide teams uitstel verlenen van het spelen van competitiewedstrijden. Voor toernooien 
en wedstrijden kan de bondsvertegenwoordiger van het toernooi bij een weeralarm besluiten 
het toernooi of de wedstrijd niet door te laten gaan.  
Maatgevend hiervoor zijn de door het KNMI uitgegeven weeralarmen en weerswaarschu-
wingen. Onderstaand overzicht geeft aan welke actie in welke situatie kan worden 
ondernomen.  
 
Code op de plaats van 
de wedstrijd 

Code in de woonplaats 
van de speler(s) 

Competitiewedstrijd Toernooi / wedstrijd 

Rood Rood CL verleent uitstel BV last toernooi af 

Rood Oranje CL verleent uitstel BV last toernooi af 

Rood Geel of geen CL verleent uitstel BV last toernooi af 

Oranje Rood CL verleent uitstel Speler kan zich zonder 
verdere gevolgen afmelden 

Oranje Oranje CL kan op verzoek uitstel 
verlenen 

Speler kan zich zonder 
verdere gevolgen afmelden 

Oranje Geel of geen CL kan op verzoek uitstel 
verlenen 

Geen reden tot afgelasten 

Geel of geen Rood CL kan op verzoek uitstel 
verlenen 

Speler kan zich zonder 
verdere gevolgen afmelden 

Geel of geen Oranje Geen reden tot uitstel Geen reden tot afgelasten 

Geel of geen Geel of geen Geen reden tot uitstel Geen reden tot afgelasten 

  
Bij competitiewedstrijden waar uitstel verleend wordt informeert de betrokken competitie-
leider de betrokken teams voor aanvang van de wedstrijd. Bij competitiewedstrijden waar om 
uitstel verzocht kan worden dienen de betrokken verenigingen dit uiterlijk 6 uur voor aanvang 
van de wedstrijd te vragen.  
Bij toernooien dienen afmeldingen ten minste 2 uur voor aanvang van het toernooi bij de 
toernooileider te worden gemeld.  
 
 
B. NATIONALE AFVAARDIGING 
 
B1. Deelname aan internationale evenementen en competitiewedstrijden.  
In artikel 17 van het Competitiereglement is beschreven hoe wordt omgegaan met uitstel van 
competitiewedstrijden. Het laatste deel van dit artikel luidt “De betrokken competitieleider zal 
ten hoogste twee maal per competitie per team uitstel verlenen indien een speler door de 
ETTU of ITTF voor een evenement is uitgenodigd, of indien een speler door de NTTB is 
uitgenodigd voor deelname aan door het Hoofdbestuur jaarlijks aan het begin van het 
wedstrijdseizoen vast te stellen evenementen en trainingsstages, doch alleen indien het 
team van deze speler als gevolg van diens afwezigheid niet volledig kan uitkomen in de 
betrokken competitiewedstrijd.  
Voor spelers die niet door de NTTB zijn geselecteerd (maar wel door de NTTB moeten 
worden ingeschreven) en op eigen verzoek (en op eigen kosten) deel gaan nemen aan 
internationale toernooien of activiteiten is bovenstaande regeling NIET van toepassing. 
Alleen in onderling overleg tussen de betrokken verenigingen en met toestemming van de 
betreffende competitieleider kan een wedstrijd worden verplaatst! 
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De in dit artikel bedoelde evenementen en trainingsstages worden vastgesteld via de 
zogenaamde topsportagenda. Deze topsportagenda wordt maandelijks opgemaakt door de 
Technisch Directeur en verstrekt aan alle betrokkenen. De topsportagenda wordt tevens 
gehanteerd bij de uitvoering van HB-besluit B2.  
 
B2. Deelname aan internationale evenementen en nationale evenementen 
1. Indien door de NTTB wordt deelgenomen aan een internationaal evenement, vindt 

selectie plaats op basis van het topsportstatuut voor dat seizoen. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen jeugdselectieleden ook voor internationale seniorenevenementen worden 
uitgenodigd (bijvoorbeeld bij goede prestaties op Open jeugdkampioenschappen of de 
EJK). Op aanvraag van de verantwoordelijke jeugdbondscoach (EJK coach) wordt 
hierover beslist door de Technisch Directeur in overleg met de senioren bondscoach. 

2. Als de NTTB niet kan of wil deelnemen aan een internationaal evenement hebben 
selectieleden de mogelijkheid binnen hun leeftijdsgroep (dus jeugd bij jeugdtoernooien en 
senioren bij seniorentoernooien) op eigen kosten deel te nemen. In dit geval verzorgt de 
NTTB de inschrijving; de begeleiding moet geregeld worden in overleg met de 
verantwoordelijke bondscoach en met toestemming van de Technisch Directeur. 

3. Deelname aan internationale seniorenevenementen van andere spelers en speelsters is 
alleen mogelijk in aanvulling op de geselecteerde spelers en speelsters tot het maximaal 
aantal in te schrijven deelnemers. Selectiespelers en -speelsters hebben daarbij voorrang 
op niet-selectiespelers en -speelsters. 

4. Van de niet-selectiespelers en -speelsters komen voor internationale seniorenevenemen-
ten alleen de eerste acht spelers en -speelsters van de meest recente geschoonde 
Nederlandse seniorenranglijst in aanmerking om in te schrijven. Indien het aantal niet-
selectiespelers en -speelsters het maximaal aantal in te schrijven deelnemers 
overschrijdt, wordt voor het inschrijven de volgorde gehanteerd van eerdergenoemde 
ranglijst. 

5. Voor alle niet-geselecteerde spelers en speelsters geldt dat deelname plaatsvindt op 
eigen kosten. Voor selectiespelers en -speelsters wordt de coaching in overleg bepaald; 
niet-selectiespelers en -speelsters moeten hier in ieder geval zelf in voorzien. 

6. Een aanvraag voor deelname als hiervoor bedoeld moet worden gedaan bij de Technisch 
Directeur van de NTTB. 

7. De hiervoor opgenomen regels zijn van overeenkomstige toepassing indien de NTTB niet 
deelneemt aan een dergelijk evenement en waarbij inschrijving door de NTTB moet 
plaatsvinden. 

 
 
C. UITNODIGING NATIONALE SELECTIES 
 
C. Regeling voor selectiespelers voor vrijstelling van deelname aan nationale 
evenementen. 
1. De landelijke Competitiecommissie en de secties Wedstrijdsport en Topsport houden bij 

het opstellen van de NTTB-evenementenagenda zo veel mogelijk rekening met de dan 
reeds bekende data van internationale evenementen waar een NTTB-vertegenwoordiging 
aan zal deelnemen. 

2. Als daarna door wijzigingen of aanvullingen toch nog dubbelplanningen in de agenda 
ontstaan, wordt in principe geen vrijstelling verleend aan spelers die aan beide evene-
menten willen deelnemen.  

3. Als desondanks vanuit de sectie Topsport de wens bestaat om selectiespelers in verband 
met deelname aan internationale evenementen vrij te stellen van deelname aan één of 
meerdere (ronden van) nationale evenementen zal de Technisch Directeur jaarlijks 
uiterlijk 1 augustus aan de landelijke Competitiecommissie en de sectie Wedstrijdsport 
laten weten voor welke spelers en voor welke nationale evenementen deze vrijstellingen 
gewenst zijn.  
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4. In overleg tussen de Competitiecommissie, de sectie Wedstrijdsport en de Technisch 
Directeur wordt vóór 1 september besproken voor welke spelers voor welke (ronden van) 
nationale evenementen de Competitiecommissie en/of de sectie Wedstrijdport vrijstelling 
kan honoreren. De Competitiecommissie en/of de sectie Wedstrijdsport zorgt er dan voor, 
dat deze vrijstellingen via de uitnodiging voor het betreffende evenement bekend worden 
gemaakt. 

5. Als na 1 september wijzigingen in de internationale agenda optreden kan de Technisch 
Directeur aanvullende verzoeken tot vrijstelling bij de Competitiecommissie en/of de sectie 
Wedstrijdsport doen, onder voorwaarde dat zo een verzoek ten minste zes weken voor 
het betreffende internationale evenement bij de Competitiecommissie en/of de sectie 
Wedstrijdsport bekend Is. Ook een na 1 september gedaan verzoek om vrijstelling wordt 
daarna behandeld als onder 3 bedoeld.  

6. Als op het moment dat de Technisch Directeur een verzoek tot vrijstelling doet bij de 
Competitiecommissie en/of de sectie Wedstrijdsport, de uitnodiging voor het evenement al 
verstuurd is, zal door de Competitiecommissie en/of de sectie Wedstrijdsport voordat 
eventueel vrijstelling wordt verleend, over deze vrijstelling overleg gepleegd worden met 
de toernooileider en de bondsvertegenwoordiger van het betreffende evenement. 

7. Naast vrijstelling voor selectiespelers kan in voorkomende gevallen door de Competitie-
commissie en/of de sectie Wedstrijdsport ook vrijstelling worden verleend aan spelers die 
op basis van hun ranglijstpositie in sterkte vergelijkbaar of sterker zijn dan selectie-
spelers. 

8. Tevens kan in voorkomende situaties het hierboven genoemde van toepassing zijn voor 
leden van de selectie van de sporters met een beperking.  

 
 
D. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE EREDIVISIES 
 
D1.  Opzet en speelwijze 
1. Zowel de eredivisie dames als de eredivisie heren bestaat uit 8 teams.  
2. Een competitiewedstrijd in deze klassen bestaat uit zes enkelspelen. Iedere speler speelt 

twee enkelspelen. In alle wedstrijden, met uitzondering van de play-offs, worden de sets 
gespeeld in de volgorde: A – Y, B – X, C – Z, A – X, C – Y, B – Z. Na het derde enkelspel 
wordt een pauze van 15 minuten gehouden. In de play-offs en in de play-downs worden de 
sets gespeeld in de volgorde A - Y, B - X, C - Z, A - X, B - Y.  In de play-offs en in de play-
downs wordt na het tweede enkelspel een pauze van 15 minuten gehouden. Een 
competitiewedstrijd in de play-offs of de play-downs is beslist zodra er één van beide 
teams 3 enkelspelen heeft gewonnen. 

3. Een team bestaat uit ten minste drie spelers.  
4. In de periode van 15 augustus tot en met 15 maart wordt een hele competitie gespeeld. In 

deze hele competitie worden in alle wedstrijden alle zes enkelspelen gespeeld. Na deze 
hele competitie wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier teams spelen 
in de periode van 15 maart tot en met 15 juni de play-offs om het landskampioenschap. In 
de ene halve finale speelt de nummer 1 uit de hele competitie tegen de nummer 4 uit de 
hele competitie, in de andere halve finale speelt de nummer 2 uit de hele competitie tegen 
de nummer 3 uit de hele competitie. In de halve finale spelen de teams een thuis- als een 
uitwedstrijd. Indien beide teams één wedstrijd winnen wordt een derde wedstrijd 
gespeeld. Het team dat in de hele competitie het hoogst is geëindigd speelt de 2e en de 
eventuele 3e wedstrijd thuis. De winnaars van de halve finale spelen één competitie-
wedstrijd op neutraal terrein tegen elkaar om het landskampioenschap.  
De laagst geëindigde vier teams spelen in de periode van 15 maart tot en met 15 juni de 
play-downs om degradatie naar de 1e divisie. In de ene halve finale speelt de nummer 5 
uit de hele competitie tegen de nummer 8 uit de hele competitie, in de andere halve finale 
speelt de nummer 6 uit de hele competitie tegen de nummer 7 uit de hele competitie. In 
de halve finale spelen de teams een thuis- als een uitwedstrijd. Indien beide teams één 
wedstrijd winnen wordt een derde wedstrijd gespeeld. Het team dat in de hele competitie 
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het hoogst is geëindigd speelt de 2e en de eventuele 3e wedstrijd thuis. De verliezers van 
de halve finale spelen één competitiewedstrijd op neutraal terrein tegen elkaar om directe 
degradatie naar de 1e divisie. De verliezer van deze competitiewedstrijd degradeert direct 
naar de 1e divisie, de winnaar speelt tegen de kampioen van de 1e divisie van de 
najaarscompetitie om één plaats in de eredivisie. 

5. In de play offs en in de play-downs mogen alleen die spelers worden opgesteld die in de 
hele competitie tussen 15 augustus en 15 maart ten minste 6 wedstrijden hebben 
gespeeld. Voor het opstellen van een speler die niet aan deze norm voldoet, dient de 
betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de betrokken competitieleider. 

  
D2.    Leiding van de eredivisies  
De HCL heeft de leiding over de eredivisies. De HCL streeft naar een competitieprogramma 
dat:   

a. een zo regelmatig mogelijk verloop kent  
b. de belangen van de Eredivisie competitie zoveel mogelijk dient  
c. de interesse van de media zoveel als mogelijk wekt en behoudt 

 
D3.  Regels bij het opstellen van de planning  
1. De HCL streeft naar een situatie waarbij alle wedstrijden op dezelfde dag en per 

vereniging op steeds hetzelfde tijdstip worden gespeeld. Dit in verband met belangstelling 
van de pers, radio, TV en andere media.  

2. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat alle wedstrijden in weekends worden gespeeld. 
Een éénmaal vastgesteld tijdstip voor thuiswedstrijden van een bepaalde vereniging dient 
gedurende de gehele competitie in principe te worden gehandhaafd. Uitzonderingen zijn 
denkbaar: bijvoorbeeld in verband met TV-programmering en het gelijktijdig spelen van 
wedstrijden op de laatste wedstrijddag van (voorronde van) de competitie. 

3. Wedstrijden zullen in principe nimmer vroeger dan 12.00 uur en later dan 18.00 uur 
aanvangen. Op weekdagen is de uiterste aanvangstijd: 19.30 uur. 

4. In de volgende weekeinden worden geen eredivisiewedstrijden ingeroosterd:  
- de weekeinden waarin de NK individueel senioren worden gespeeld 
- de weekeinden waarin grote nationale evenementen* worden gespeeld,  
- de data gereserveerd voor Europacupwedstrijden (indien brede Nederlandse deelname 
te verwachten valt). Verder zullen de door Technisch Directeur aangegeven World Tour 
en World Junior & Cadet Tour evenementen worden vrijgehouden. Bij de eerste planning 
zal de werkgroep zoveel mogelijk rekening houden met de voorgenomen deelname van 
Nederlandse internationals die in de Eredivisie spelen. Bij voorkeur zal dit gebeuren door 
het verschuiven van wedstrijden.  

5. Indien mogelijk zal rekening worden gehouden met trainingskampen van Nederlandse 
(jeugd) internationals welke (mede) in een bepaald weekend vallen. Per competitiehelft 
zal dit echter nimmer meer dan één vrij weekend voor de hele eredivisie tot gevolg 
hebben. Teneinde deelname aan een tweede trainingskamp voor deze internationals 
mogelijk te maken kunnen wedstrijden, waarbij deze internationals zijn betrokken, op 
andere weekeinden worden ingepland terwijl de rest van het programma gewoon 
doorgang vindt.  Een dergelijke aanpassing zal alleen plaatsvinden wanneer het 
regelmatige verloop van het programma in de eredivisie hierdoor niet wordt beïnvloed. 
Nadat het programma als zijnde definitief is vastgesteld, zal daarin niet meer worden 
geschoven omwille van hetgeen hier aan de orde is gesteld. 

6. Alleen in uitzonderlijke situaties worden dubbele weekends gepland. Een programma mag 
in elk geval per competitiehelft niet meer dan twee dubbele weekends bevatten.  

7. Voor streekderby’s kan op verzoek van betrokken verenigingen uitgeweken worden naar 
weekdagen, maximaal 2 per competitie.  

8. Persoonlijke omstandigheden van spelers of speelsters vormen in principe geen reden 
voor aanpassing van het programma. Slechts teamverplichtingen vormen een reden voor 
aanpassing. Hieronder vallen ook Europacup- en/of andere internationale verplichtingen. 
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* Onder grote nationale evenementen wordt verstaan:  
Senioren: Masters, Nationale Senioren meerkampen B 
Jeugd: NJK-A, A-ranglijsttoernooien, Nationale Jeugdmeerkampen (NJM)  
 

D4.   Procedure van opstellen en bekendmaking 
Aan de hand van voornoemde uitgangspunten komt HCL tot een competitieprogramma, 
volgens de navolgende procedure: 
 
1. De HCL vervaardigt aan de hand van de aangegeven wensen van de eredivisievereni-

gingen een concept competitieprogramma. 
2. Dit concept competitieprogramma wordt in principe uiterlijk een maand voor aanvang van 

de desbetreffende competitie aan alle Eredivisieverenigingen per e-mail toegezonden. 
3. De HCL stelt, binnen een week na de schriftelijke inspraaktermijn het definitieve 

competitieprogramma vast en overhandigt dit per omgaande aan de eredivisievereni-
gingen. 

4. Nadat het programma definitief is vastgesteld kan wijziging alleen plaatsvinden als er 
sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de HCL. 

 
D5.   Uitgangspunten bij behandeling van speciale verzoeken van verenigingen 
1. In beginsel zal de HCL, nadat het programma is vastgesteld conform de procedure als 

hiervoor aangegeven, geen verzoeken tot wijziging honoreren. 
2. Verzoeken welke zijn gestoeld op omstandigheden betrekking hebbend op individuele 

spelers en speelsters (studieredenen, blessures, problemen met visa etc.) worden terzijde 
gelegd. 

3. Uitzonderingen op deze regel worden door de HCL slechts overwogen wanneer het gaat 
om situaties van overmacht, waarbij deze betrekking heeft op (nagenoeg) het gehele 
team. Daarbij te denken aan bijzondere weersomstandigheden, het plotseling onklaar 
raken van de speelzaal, ziekte van epidemische omvang etc. 

 
D6.  Overige zaken 
1. Indien sprake is van een kampioenschap van een team van een vereniging waarvan 

reeds 2 teams in de eredivisie spelen in de 1e divisie is CR art. 39 lid 2 van toepassing. 
Eventuele kampioens- of degradatiewedstrijden komen in dat geval te vervallen.  

2. De HCL is verantwoordelijk voor de organisatie van de kampioenswedstrijden 1e divisie 
(dames en heren) en de promotie/ degradatiewedstrijden ere/1e divisie en de halve finales 
van de play-off wedstrijden.  

3. De play-off finales dames en heren worden georganiseerd door het Hoofdbestuur van de 
NTTB in samenspraak met de HCL op een van te voren vastgestelde locatie. De 
organisator dient te voldoen aan de door de NTTB opgestelde evenementeneisen 

 
E. HOOGTE VOORSCHOT ARBITRAGEHEFFING 
Artikel 50 lid 1 van het Arbitragereglement stelt: 
De eiser dient binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift als bedoeld in 
artikel 15, lid 1 een voorschot aan de NTTB te voldoen. De hoogte van dit voorschot wordt 
jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld. 
Voor 2021 stelt het Hoofdbestuur dit voorschot vast op € 220,00. 
 
 


