HET PENALTY POINT SYSTEEM
Inleiding
Het tafeltennis kent zowel in Nederland als internationaal een zogenaamd 'penalty point systeem' (PPS), dat
gehanteerd wordt tijdens wedstrijden die door officiële scheidsrechters worden geleid. Het systeem stelt
scheidsrechters in staat om op te treden tegen wangedrag van spelers en coaches.
Het PPS kent in zwaarte oplopende sancties: een gele kaart zonder directe consequenties, een geel-rode kaart
met een strafpunt, een volgende geel-rode kaart met twee strafpunten, vervolgens verlies van de set of uitsluiting van de wedstrijd. Kenmerkend hierbij is dat de sancties uitsluitend tijdens de betreffende wedstrijd gelden
en direct van kracht worden. Er is geen beroepsmogelijkheid en alleen op grond van deze kaarten komen zaken
ook niet voor de tuchtrechter. Voor dat laatste is een zogenaamde 'officiële waarschuwing' nodig.
Hoewel het systeem in een aantal opzichten goed functioneert, zijn er ook nadelen aan verbonden. Het belangrijkste bezwaar is dat een gele kaart alleen geen sanctie oplevert. Zo is het theoretisch mogelijk dat een speler
tijdens elke competitiewedstrijd een gele kaart krijgt, zonder dat dit gevolgen voor hem (m/v) heeft. De doelstelling van het uitreiken van gele kaarten, namelijk het voorkomen van onsportief gedrag, wordt op deze manier niet bereikt. Om de hier geschetste nadelen te elimineren, heeft een kleine werkgroep een voorstel ontwikkeld dat hierna uiteen wordt gezet. Daarbij is onder meer gesproken met een aantal spelers (ervaringsdeskundigen) en met de voorzitters van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de NTTB. Van hun
suggesties is dankbaar gebruik gemaakt.
Het nieuwe PPS
Om juridische en praktische redenen is bij de voorgestelde aanpassing van het systeem zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het bestaande systeem, zeker voor zover het elementen betreft die bevredigend functioneren.
Zowel voor scheidsrechters als spelers is het goed dat de verschillen tussen nationale en internationale regels
minimaal zijn. Bovendien heeft het voordelen als er in de bestaande regels zo weinig mogelijk behoeft te
worden aangepast.
De kern van het voorstel is dat het bestaande PPS, zoals vastgelegd in de spelregels, onveranderd wordt gehandhaafd. Daar wordt echter één element aan toegevoegd, namelijk dat elke gele kaart (ongeacht of deze later in de wedstrijd al dan niet wordt gevolgd door meer kaarten) als een boeking wordt geregistreerd. Na overschrijding van een bepaald aantal boekingen volgt automatisch als administratieve sanctie een uitsluiting van
één wedstrijd. De boekingen kennen enerzijds een verjaringstermijn, maar anderzijds kan bij recidive sneller
een zwaardere administratieve sanctie opgelegd worden.
Puntsgewijs ziet de aanpassing er als volgt uit:
• De regel geldt alleen bij wedstrijden die worden geleid door bondsscheidsrechters;
• Bij wangedrag van een speler of coach krijgt deze een gele kaart (voor voorbeelden van wangedrag zie de
bijlage);
• Een gele kaart betreft de waarneming van een scheidsrechter, waartegen geen beroep mogelijk is;
• Bij herhaling volgen de 'normale’ sancties (geel-rode kaart, puntverlies etc.);
• De scheidsrechter vermeldt de gele kaart(en) op de achterkant van het wedstrijdformulier en laat (bij competitiewedstrijden) de aanvoerder of (bij toernooien) de speler of de coach(es) van de geboekte speler(s)
tekenen 'voor gezien';
• Deze boekingen (dus alleen de gele kaarten, niet de eventueel daarop volgende sancties in dezelfde wedstrijd) worden geregistreerd op de scheidsrechterswebsite: www.nttb-scheidsrechters.nl;
• Boekingen vervallen na één jaar;
• Na de derde boeking volgt automatisch uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd, tenzij deze
binnen twee dagen wordt gespeeld na de wedstrijd waarin de beslissende gele kaart werd uitgedeeld; in
dat geval geldt de uitsluiting voor de daarop volgende competitiewedstrijd;
• De uitsluiting geldt voor (in principe) de eerstvolgende wedstrijd van het team waarin de speler opgesteld
staat. Tot dat moment heeft hij automatisch ook een invalverbod voor andere teams.
• Tijdens een uitsluiting mag de betreffende speler niet in het centercourt komen, een uitgesloten coach
moet op gepaste afstand (dit ter beoordeling van de scheidsrechter) van het centercourt blijven. Een uitgesloten coach mag in geen geval aan de tafel van 'zijn' team plaats nemen;
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Indien een speler of coach binnen een jaar nadat hij een administratieve sanctie heeft gekregen opnieuw
twee boekingen krijgt, geldt een uitsluiting van twee competitiewedstrijden;
Boekingen kunnen worden verkregen tijdens wedstrijden in de Nederlandse competitie en nationale toernooien en evenementen, voor zover die worden geleid door Bondsscheidsrechters;
De uitsluiting geldt alleen voor competitiewedstrijden;
Indien een administratieve sanctie van kracht wordt, wordt dit gemeld in het competitiebulletin van de
NTTB. Hiermee wordt bereikt dat de verenigingen en de scheidsrechters op de hoogte zijn.
Gele kaarten voor spelers die niet in de Nederlandse competitie uitkomen, worden ook geregistreerd. Dit
kan van belang zijn als de betreffende speler later alsnog in de Nederlandse competitie gaat spelen.
Nieuw vanaf 8 juni 2018: het hoofdbestuur heeft besloten dat gele en rode kaarten leiden tot boetes voor
de desbetreffende spelers. Iedere volgende boeking kent een hoger boetebedrag.

Bijlage: wangedrag
Het is lastig om wangedrag exact te definiëren, mede omdat wat de één wangedrag noemt, voor de ander de
uiting is van een fanatieke wedstrijdinstelling. Een algemeen kenmerk van wangedrag is gebrek aan respect
voor de tegenstander, de scheidsrechter, het publiek en/of het materiaal. Van belang is verder dat een scheidsrechter een wedstrijd moet ‘aanvoelen’. De mogelijkheid blijft altijd bestaan dat er, ook bij wangedrag, eerst
een waarschuwing/vermaning wordt gegeven. In dat opzicht verandert er niets aan de huidige situatie.
Voorbeelden van wangedrag zijn (niet uitputtend), en dit zijn tevens de codes die de SR’s moeten gebruiken
voor de boekingen op de scheidsrechterswebsite (de lijst met codes was aanvankelijk veel uitgebreider, maar is
door het hoofdbestuur d.d. 14-10-2019 flink gesaneerd omdat veel codes niet of slechts zeer incidenteel werden gebruikt):
Code 01 – Schoppen tegen de tafel of de omheining etc.
Code 02 – Gooien met het bat
Code 03 – Vloeken, schelden of het uiten van onwelvoeglijke taal
Code 05 – Wegschoppen of wegslaan van de bal
Code 07 – Niet op tijd terugkeren van de pauze tussen twee games of een time-out (na waarschuwing)
Code 08 – Coachen tijdens het spel in woord en/of gebaar
Code 10 – Met vuist of bat op de tafel slaan
Code 12 – Het moedwillig verplaatsen of verbouwen van de afzetting
Code 18 – Met het bat op de grond of ander object slaan
Code 20 – Overige (nader te omschrijven)
Vastgesteld door het Hoofdbestuur van de NTTB op 14 april 2010 en gewijzigd op 8 juni 2018 en 14 oktober
2019.
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