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34.88% 30

19.77% 17

45.35% 39

V1 Deze vraag gaat over de wedstrijdduur (dus niet over het
spelsysteem van 7 sets). De totale wedstrijdduur is door de aanpassing

naar 7 sets ingekort. Er worden immers drie wedstrijden minder
gespeeld.Het inkorten van de wedstrijdduur heb ik:

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 0

TOTAAL 86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Als positief
ervaren

Ik heb geen
voorkeur voo...

Als negatief
ervaren

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Als positief ervaren

Ik heb geen voorkeur voor een langere of kortere wedstrijdduur

Als negatief ervaren
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V2 Deze vraag gaat over het spelsysteem. Het 7-sets systeem wordt nu
twee seizoenen toegepast (najaar 2021 en voorjaar 2022).Hoe keek je
voorafgaand aan de competitie tegen de wijziging aan;En hoe is dat nu,

na twee (of één) seizoenen het spelsysteem te hebben ervaren?
Beantwoord: 86 Overgeslagen: 0

Ik was vooraf:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

positief neutraal negatief

Ik was vooraf
positief/neu...
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Ik was vooraf:

11.63%
10

33.72%
29

54.65%
47

 
86

Ik ben nu: 

20.93%
18

13.95%
12

65.12%
56

 
86

Ik ben nu:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

positief neutraal negatief

Ik was vooraf
positief/neu...

 POSITIEF NEUTRAAL NEGATIEF TOTAAL

Ik was vooraf positief/neutraal/negatief over deze wijziging en nu ben ik
positief/neutraal/negatief

 POSITIEF NEUTRAAL NEGATIEF TOTAAL

Ik was vooraf positief/neutraal/negatief over deze wijziging en nu ben ik
positief/neutraal/negatief
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23.26%
20

72.09%
62

4.65% 4

V3 Deze vraag gaat over de verhouding van de totale wedstrijdduur
(inclusief reistijd) t.o.v. de efficiënte speeltijd van jou als speler in het 7-

sets- systeem.Ben je tevreden of ontevreden en maak je onvoldoende of
te veel speelminuten?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 0

TOTAAL 86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik ben
tevreden. Ik...

Ik ben
ontevreden. ...

Ik ben
ontevreden. ...

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ik ben tevreden. Ik maak voldoende ‘speelminuten’ t.o.v. de totale tijd die ik kwijt ben aan een wedstrijddag.

Ik ben ontevreden. Ik maak onvoldoende ‘speelminuten’ t.o.v. de totale tijd die ik kwijt ben aan een wedstrijddag.
(Anders gezegd: ik speel liever meer tijdens een competitiewedstrijd.)

Ik ben ontevreden. Ik maak te veel ‘speelminuten’ t.o.v. de totale tijd die ik kwijt ben aan een wedstrijddag.



Eerste divisie tafeltennis

5 / 10

73.26%
63

22.09%
19

4.65% 4

V4 Deze vraag gaat over de verhouding van de totale wedstrijdduur
(inclusief reistijd) t.o.v. de efficiënte speeltijd van jou als speler in het

('oude') 10-sets-systeem.Was je tevreden of ontevreden en maakte je
onvoldoende of te veel speelminuten?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 0

TOTAAL 86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik was
tevreden. Ik...

Ik was
ontevreden. ...

Ik was
ontevreden. ...

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ik was tevreden. Ik maakte voldoende ‘speelminuten’ t.o.v. de totale tijd die ik kwijt ben aan een wedstrijddag.

Ik was ontevreden. Ik maakte onvoldoende ‘speelminuten’ t.o.v. de totale tijd die ik kwijt ben aan een wedstrijddag.
(Anders gezegd: ik speel liever meer tijdens een competitiewedstrijd.)

Ik was ontevreden. Ik maakte te veel ‘speelminuten’ t.o.v. de totale tijd die ik kwijt ben aan een wedstrijddag.
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19.77% 17

19.77% 17

15.12% 13

45.35% 39

V5 Een suggestie die al eens vaker gegeven is, om zowel de
wedstrijdduur te verkorten en tegelijk de hoeveelheid speeltijd te

behouden, is het spelen van een competitiewedstrijd op twee tafels. Hoe
kijk jij tegen deze optie aan?

Beantwoord: 86 Overgeslagen: 0

TOTAAL 86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Goede optie,
ik zie dat...

Laten we dit
eens een...

Kan ik niet
goed...

Dat zie ik
niet zitten.

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Goede optie, ik zie dat zeker zitten.

Laten we dit eens een seizoen ervaren. Pilot dus.

Kan ik niet goed inschatten. Neutraal.

Dat zie ik niet zitten.
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43.02% 37

56.98% 49

V6 Ik speel (speelde, of ga spelen)
Beantwoord: 86 Overgeslagen: 0

TOTAAL 86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eerste divisie
heren

Eerste divisie
dames

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Eerste divisie heren

Eerste divisie dames
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V7 Wil je je hierboven gegeven antwoorden nog toelichten, of iets
anders aan ons kwijt? (leeg laten is mogelijk)

Beantwoord: 45 Overgeslagen: 41

# REACTIES DATE

1 Samengevat: Te veel reistijd voor te weinig tafeltennis. 5/15/2022 9:22 AM

2 Met dames competitie moet ik al snel 2-6 uur reizen (ov of auto). Het is niet motiverend als
ik maar 30 minuten of zelfs korter hoef te spelen. Door het reizen zet ik me mentaal al in
dat ik mijn hele zaterdag kwijt ben. Dat ene uurtje (3 wedstrijden) minder verandert daar niks
aan. Het motiveert eerder om mijn zaterdag beter aan iets anders te besteden dan
tafeltennis.

5/14/2022 12:16 PM

3 Met groot sterkte verschil in spelers is het vaak geluk dat een grote rol speelt voor een
zwakkere ploeg. Misschien hoogste elo op 1 vast zetten

5/13/2022 10:37 PM

4 10 sets per wedstrijd maakt de wedstrijd ook eerlijker 5/13/2022 9:50 PM

5 ik zou terug willen naar 8 zaterdagen en een poule van 5 of 6 5/13/2022 8:04 PM

6 Ik zou voorstander zijn van 10 speeldagen staandaard naar 8 te gaan. (Dus 5 ipv 6 teams in
een poule) Dan zijn er wat meer rust weken en krijgen we de bezetting per week beter rond
(10 zaterdagen zo kort op elkaar lukt bijna niet)

5/13/2022 6:18 PM

7 Toelichting vraag 5. Op twee tafels spelen betekent voor veel verenigingen dat er minder
teams tegelijk kunnen spelen. Voor mij beïnvloedt dat de gezelligheid dermate negatief dat
het niet opweegt tegen de tijdswinst die het oplevert.

5/13/2022 4:57 PM

8 Ik zou graag terug willen gaan naar 10 wedstrijden. 5/13/2022 4:14 PM

9 Vier tegen vier lijkt een geweldig systeem echter denk ik dat voor veel clubs niet haalbaar is
i.v.m het aantal spelers en de accomodatie.

5/13/2022 3:50 PM

10 Als je meer moet reizen dan kunt spelen, gaat de lol er snel vanaf. Daarnaast ben je met je
team en wil je ook je teamgenoot kunnen aanmoedigen.

5/13/2022 3:18 PM

11 Je moet vaak ver rijden en om dan 2 wedstrijden te spelen is bagger. 5/13/2022 3:14 PM

12 Het probleem zit hem wat mij betreft in de verhouding minuten actief achter de tafel en aan
de kant. Dus grote voorkeur voor wedstrijden op 2 tafels. Bij één tafel heeft 7 wedstrijden
mijn voorkeur

5/13/2022 3:13 PM

13 Voorafgaand aan najaar 2021 was ik al negatief over het spelen van 7 wedstrijden i.p.v. 10.
Na het te hebben gespeeld ben ik nog negatiever. Het neemt het plezier van een tafeltennis
wedstrijd weg. Langere reistijd dan speeltijd is niet leuk. Graag dit keer wel naar de spelers
luisteren en gewoon afschaffen. Wedstrijden speel je niet voor de toeschouwers maar voor
jezelf. Stop met rekening houden met de toeschouwers en luisteren naar mensen die een
zal geld in de eredivisie stoppen. Tafeltennis gaat over de spelers.

5/13/2022 6:45 AM

14 Nee 5/12/2022 2:09 PM

15 Terug naar een normale wedstrijd van 10 potjes per najaar 2022. Geen geexperimenteer. 5/11/2022 8:59 AM

16 dan heb je ook 4 spelers nodig met 2 tafels dan worden de krachtsverschillen groot omdat
er weinig grote clubs zijn

5/10/2022 12:32 PM

17 Een nadeel van 7 wedstrijden is dat je niet weet wie je treft. Dat maakt de percentages ook
wat minder betrouwbaar. Gezien de meeste spelers elkaar kennen word het “ gissen” wat de
tegenstander doet met de opstellingen. Dat kan dus voor- en nadelig uitpakken. Een
voordeel van minder wedstrijden zou moeten betekenen dat het van kortere duur is. Echter
hebben nog steeds 20 minuten pauze ( scheidsrechter ) en als we bijv. van Amsterdam -
Groningen moeten reizen zijn we sowieso onze dag kwijt. Maar je speelt dan wél minder
wedstrijden terwijl je toch al het grootste gedeelte van je dag kwijt bent aan reizen en
spelen. Tot slot: twee tafels zou de boel wel degelijk versnellen. Daar zie ik wel wat in. Maar
dat moet dan niet ten kosten gaan van de fysieke ruimte die je hebt om te spelen. Ook word
coaching wellicht wat lastig als er meerdere wedstrijden gespeeld worden. Ik vraag me dan
ook af hoe men dat zou willen realiseren en hoe dat systeem er dan uit komt te zien.. Ik kijk
uit naar de uitslag. Succes met de enquête ! Gr. Ilias

5/9/2022 11:40 PM



Eerste divisie tafeltennis

9 / 10

18 Lastig hoor. Speel het liefste 10 potjes per wedstrijddag maar de tijden worden langer,
nadeel. Op 2 tafels vind ik een overweging. Is qua betrokkenheid helaas minder leuk. Kan er
morgen niet bij zijn maar veel succes.

5/9/2022 11:30 PM

19 Suggestie: 4 tegen 4 spelers, waarbij iedereen 4 enkelwedstrijden en 1 dubbelwedstrijd
speelt. Verspreid over 2 tafels. Of anders gewoon terug naar 10, geen voorkeur of dit dan op
1 of 2 tafels gespeeld wordt.

5/9/2022 10:52 PM

20 Ik heb vroeger de langlijk competitie in Frankrijk en België gespeeld en voor mij was,dit de
beste systeem op 2 tafels. 3 of 4 wedstrijden, gemiddeld wedstrijd tijd tussen 2.5/3 uren. Dit
systeem zou kunnen werken in Nederland.

5/9/2022 10:32 PM

21 Op 2 tafels spelen is een goede optie. Het zal alleen lastig worden met de ruimte in de zaal.
Daarnaast spelen we bij Assen met veel teams tegelijk. Dit vind ik belangrijker, dan op 2
tafels spelen om de wedstrijdduur te verkorten

5/9/2022 10:11 PM

22 Nee 5/9/2022 8:24 PM

23 Liever een dubbel erbij. Dus 8 wedstrijden waarvan 2 dubbels. 5/9/2022 8:03 PM

24 Het idee om de competitie centraal op verschillende locaties te spelen. Dus alle landelijk
teams spelen bijvoorbeeld in Assen tegelijk hun wedstrijden. Bijv twee competitieronde op
een zaterdag waardoor iedereen maar 5 zaterdagen hoeft te spelen. Als nttb zijnde kun je op
deze dagen groots uitpakken. Bereid om dit eventueel verder toe te lichten. Groet Rene

5/9/2022 7:36 PM

25 Dat het zo snel mogelijk naar het oude systeem teruggebracht wordt. En dat jullie nooit
meer iets door drukken terwijl, iedereen tegen is!

5/9/2022 5:40 PM

26 Op twee tafels spelen is op onze club (Tempo-Team) niet mogelijk omdat de zaal al vol
staat met onze huidige landelijke teams. Coachen van je teamgenoten is ook niet mogelijk
als je zelf staat te spelen.

5/9/2022 5:21 PM

27 Nee 5/9/2022 5:09 PM

28 Graag weer terug naar 10 wedstrijden. Iedereen tegen iedereen, opstelling is dan minder
belangrijk. Kopmannen altijd tegen elkaar. Hopelijk wordt dit weer zo snel mogelijk weer
teruggezet, dus al ingaande in het najaar van 2022!

5/9/2022 4:54 PM

29 Het spelplezier is groter bij het spelen van 10 wedstrijden. Nu ben je soms lang aan het
rijden voor twee potjes, dat vind ik zonde. Je bent immers dan toch al je hele zaterdag
kwijt... Het publiek vind 10 wedstrijden vaak ook leuker. Plus vind ik het leuker om tegen
iedereen te spelen uit een team in plaats van loting. Dan kun je ook percentages echt
vergelijken aan het eind van een seizoen. Het spelen op twee tafels vind ik geen goede
optie, omdat het team gevoel niet ten goede komt. Je kunt niet alle wedstrijden van je
teamgenoten zien. Ik hoop echt dat het 10 wedstrijden systeem weer word ingevoerd,
anders zal het de sport niet ten goede komen ben ik bang..

5/9/2022 4:49 PM

30 Stop toch met die veranderingen . Je leden lopen nu nog harder terug. Wie te beroerd is om
10 wedstrijden te spelen haakt sowieso wel een keer af. De mensen die echt van
Tafeltennis houden haken nu af, geen 400km reizen voor 2 potjes spelen. Absurd.

5/9/2022 4:14 PM

31 Persoonlijk vind ik het waardeloos om twee uur te reizen en dan 2 potjes te spelen. De
competitie is er vooral voor de spelers, niet voor het (beperkte) publiek. Twee tafels zou wel
voor beiden een win win zijn!

5/9/2022 4:06 PM

32 7 wedstrijden zijn naar mijn mening echt top. De wedstrijden duren zo lang als het 10 potten
zijn en ook het gokken van de opstelling, maakt het leuk!

5/9/2022 3:45 PM

33 Gewoon terug naar het normaal 10 wedstrijden op 1 dag. Er wordt te weinig geluisterd wat
de dames nu eigenlijk echt willen alles wordt maar zomaar doorgevoerd. Wij willen graag
weer terug naar 10 wedstrijden!

5/9/2022 3:38 PM

34 De wedstrijdduur zelf is voor mij geen probleem. Ik heb echter wel een sterke voorkeur voor
het 10-set-systeem, aangezien je dan tegen elke tegenstander speelt. Mocht blijken dat het
grootste gedeelte van de spelers een voorkeur heeft voor een kortere wedstrijdduur, dan kan
een competitiewedstrijd op twee tafels spelen een goede oplossing zijn. De reden dat ik
toch niet helemaal overtuigd ben heeft betrekking op de coaching. Veel teams hebben geen
vaste coach, en met name als je met drie spelers op pad gaat is het heel lastig om
coaching goed bij te houden, aangezien één speler dan beide tafels in de gaten moet
houden, naast het voorbereiden op zijn/haar eigen wedstrijd.

5/9/2022 3:33 PM

35 Ik snap dat verandering nodig is vanwege het almaar dalende ledenbestand, maar raadpleeg
je leden vóórdat je veranderingen doorvoert. Luisteren naar je leden is echt heel erg
belangrijk om draagvlak te krijgen voor je beslissingen.

5/9/2022 3:31 PM
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36 Complimenten om op deze manier de ervaringen van spelers uit te vragen! 5/9/2022 3:23 PM

37 Ik vind het leuk om tegen alle drie de tegenstanders te spelen, dat vind ik het belangrijkst.
Met 7 sets doe je 3,5 uur over een wedstrijd, met 10 sets is dat 4/4,5 uut, dus veel tijd
bespaar je niet. Je offert je zaterdag er toch al aan op, dan liever 10 potjes.

5/9/2022 3:22 PM

38 Het is geen heel groot probleem geweest om afgelopen seizoen 7 potten te spelen. Echter
als je zoals mijn damesteam altijd gemiddeld 2 tot 2,5 uur reistijd hebt voor alleen een
enkele reis wil je daar ook iets voor terugzien in de tijd die je aan het spelen bent. Twee
tafels en 7 wedstrijden spelen is het gewoon niet waard als je dat tegenover de reistijd zet.
Plus het is net zo eerlijk voor iedereen om ook gewoon tegen iedereen te spelen. Je speelt
nu maar tegen 2/3 speelsters.

5/9/2022 3:19 PM

39 Ik zou de dubbel als 4e partij spelen in plaats van de 7e 5/9/2022 3:16 PM

40 Graag terug naar oude systeem. Minimaal 3 wedstrijden en genoeg 'rust' tussen de partijen
die je moet spelen.

5/9/2022 3:15 PM

41 Ik hoop ontzettend dat jullie naar het resultaat van de enquête gaan luisteren 5/9/2022 3:15 PM

42 2 tafels is voor een club als tempo team niet mogelijk (we hebben volgend seizoen 4 1e div)
dit seizoen hebben we vaak tegen 2 spelers gespeeld dan speel je dus maar 1 wedstrijd Je
reist dus langer dan dat je speelt

5/9/2022 3:15 PM

43 Graag terug naar het oude systeem!!! 5/9/2022 3:14 PM

44 Extra dubbel toevoegen 5/9/2022 3:12 PM

45 Ik zou graag weer 10 wedstrijden zien. De reistijd is voor mij persoonlijk behoorlijk en
daarmee vind ik het jammer dat ik “maar” 2 wedstrijden speel. Sta niet perse negatief tov
het 7 wedstrijden systeem, maar heb een voorkeur voor 10.

5/9/2022 3:11 PM


