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MEMO 

Besluitstuk aanpassingen landelijke herencompetitie 
(1e t/m 3e divisie) 
         

Aan: Bondsbestuur 

Van: MT  

Datum: 24 januari 2023 

 

 

1. Inleiding 
 

Voorstel voor aanpassing spelsysteem Landelijke Herencompetitie per najaar 2023. Onderstaande 

opzet is in een eerdere Bondsbestuursvergadering als discussiestuk ingebracht en besproken. 

Geconcludeerd werd dat er vanuit bondsbureau en bondsbestuur draagvlak is voor deze aanpassing. 

Opdracht aan bondsbureau om de noodzakelijke acties in gang te zetten, zoals het informeren en 

betrekken van de belangrijkste stakeholders (Competitiecommissie, SRC, Reglementscommissie), om 

daarna in deze bondsbestuursvergadering een besluit te kunnen nemen. 

 

2. Aanpassing van het spelsysteem voor de gehele landelijke competitie 

Opzet Landelijke herencompetitie vanaf najaar 2023 

Op basis van  

- De recente enquetes (mei/juni 2022)  

- Klankbordsessies (sep/okt/dec 2022) 

- Onderzoek (nov.2022) 

- Exit-onderzoeken 

- De tijdsgeest en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee we te maken hebben 

- Strategisch Plan / Visie Wedstrijdsport 

…het voorstel om het spelsysteem voor de Landelijke Herencompetitie, 1e t/m 3e divisie, per najaar 

2023 aan te passen. 

 

Spelsysteem: 

- 4 tegen 4 spelers. 

- Opstelling: vaste opstelling (ABCD / WXYZ) op basis van Elo rating. De sterktevolgorde wordt 

voorafgaand aan de competitie op datum X vastgesteld en verspreid aan alle betrokken clubs 

door de HCL. Datum X is de datum waarop de indeling voor de competitie wordt gemaakt. 

Dit is dezelfde datum als die welke nu gehanteerd wordt voor het bepalen van eventuele 

invalverboden. 

- In het dubbelspel mogen alleen spelers spelen die ook in het dubbelspel spelen. 
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- Iedereen speelt 3 enkelwedstrijden. 

- 2 van de 4 spelers spelen het dubbelspel. Vrije keus om deze spelers te bepalen. 

- Elke gewonnen wedstrijd is één punt. Maximaal 13 punten per volledige teamwedstrijd. 

- De wedstrijd wordt op twee tafels tegelijk gespeeld. 

- Dit geldt voor 1e, 2e en 3e divisie van de landelijke herencompetitie (‘heren’).  

Speelschema: 

Nr. Tafel SR Wedstrijd 

1 1 T E A:X 

2 2 U E B:W 

3 1 T E C:Z 

4 2 U E D:Y 

5 1 T E A:W 

6 2 U E B:X 

7 1 T E C:Y 

8 2 U E D:Z 

9 1 T E C:W 

10 2 U E A:Y 

11 1 T E B:Z 

12 2 U E D:X 

13 1 T D vrije keus : vrije keus 

 

 

Voordelen van dit nieuwe systeem: 

1. Behoud van het aantal individuele wedstrijden t.o.v. het huidige 10-wedstrijden systeem (3 

stuks). 

2. Verkorten van de wedstrijdduur.  

7 wedstrijden op tafel 1, 6 wedstrijden op tafel 2. Ervaring uit andere (buitenlandse) 

competities laten zien dat de wedstrijden met dit spelsysteem ca. 3 tot 3.5 uur duren. 

3. Door één dubbelspel als laatste te spelen (i.p.v. 2 dubbelspelen): 

a. Is er geen probleem met tellers (SR), iets wat met 2 dubbelspelen tegelijk wel het 

geval is.  

b. Twee dubbelspelen brengt risico met zich mee dat deze dubbelspelen ná elkaar 

worden gespeeld, i.p.v. tegelijk. Wat daarmee minder tijdswinst oplevert. 

c. Dit sluit de wedstrijd af met één wedstrijd op één tafel. We denken dat dit het 

teamgevoel en saamhorigheid versterkt. 

d. Dubbelspel kan dan een beslissende wedstrijd zijn voor winst/verlies. 

4. Teamgevoel wordt behouden door met vier spelers ‘op pad’ te zijn. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld een duocompetitie variant. 

5. Voor 2e en 3e divisie: Altijd één speler per team die niet speelt of telt (SR) en daarmee de 

coaching kan doen.  

6. Over het hele seizoen bekeken bieden we voor meer spelers de mogelijkheid om wedstrijden 

te spelen.  
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Kanttekeningen/aandachtspunten 

1. Vanaf de 9e wedstrijd bestaat de mogelijkheid dat spelers even op elkaar moet wachten 

waarbij een korte rustpauze gewenst en mogelijk moet zijn.  

2. Twee van de vier spelers dubbelen. Nu is dat 2 van de 3.  

3. Twee scheidsrechters nodig in de 1e divisie. Hierbij trekken we de lijn door die al bestaat: 

een NTTB SR + een Verenigingsscheidsrechter SR3. 

Verenigingen die hier niet aan kunnen voldoen krijgen twee NTTB SR’s toegewezen. Dit 

betekent extra kosten voor de club (€95,- per scheidsrechter per wedstrijd) 

4. Enkele teams zullen aanpassingen moeten doen in de teamsamenstelling. Daardoor mogelijk 

verloop van spelers van club naar club. Het is niet uitgesloten dat hierdoor minder teams 

inschrijven voor de landelijke competitie.  

5. Op korte termijn brengen we opnieuw een klankbordgroep vanuit de Landelijke 

Damescompetitie bij elkaar om dit systeem voor te leggen. Wellicht vinden de spelers/clubs 

uit deze competitie dit spelsysteem ook interessant en willen ze hiermee aansluiten bij de 

landelijke herencompetitie. 

 

Relatie tot andere competities 

Aandacht is er voor verenigingen waarbij landelijke teams uit de verschillende competities 

samenspelen. Denk hierbij aan teams uit de landelijke herencompetitie die samenspelen met de 

landelijke jeugd- of damescompetitie. Deze wedstrijden kunnen in de praktijk een behoorlijk verschil 

in tijdsduur krijgen, al lijkt het erop dat dit enigszins zal meevallen. 

- Dameswedstrijden duren over het algemeen iets korter dan de mannenwedstrijden. Zeker in 

de 2e divisie dames. De eredivisie dames speelt met het 7-wedstrijden systeem. 

- De landelijke jeugd mag sinds het najaar 2022 de competitiewedstrijden op twee tafels 

spelen. In de praktijk wordt dit nog niet veel gedaan. Dit gaan we meer stimuleren.  

 

 

3. Extra toelichting 
3.1 Tijdslijn van klankbordsessies en onderzoek 

Mei 2022. Eerste peiling onder spelers 1e divisie (herencompetitie en damescompetitie) 

Door middel van een enquête, uitgezet onder alle spelers uitkomend in de 1e divisie heren én dames, 

is opgehaald hoe het spelen in het 7-wedstrijdensysteem wordt ervaren. De resultaten hebben geleid 

tot vervolgstappen. 

1. Dames: resultaten overduidelijk. En sloot aan bij de eerder gehouden klankbordgroep sessies 

dames in najaar 2021. Dit heeft geleid tot aanpassing van het spelsysteem in de 

damescompetitie per najaar 2023: terug naar het 10-wedstrijdensysteem. 

2. Heren: resultaten waren niet overduidelijk. Aantal wedstrijden werd als onprettig ervaren, 

maar de kortere wedstrijdduur werd als meer positiever ervaren. Daarbij gaven de spelers 

een signaal af dat het spelen op twee tafels wellicht een overweging is. 
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Juni 2022: Vervolg enquête/peiling aan clubbestuurders/trainers 1e divisie heren.  

Uitkomsten waren dermate divers dat besloten is om kort na de zomer een klankbordgroep op te 

starten. En daarmee het 7-wedstrijdensysteem te handhaven in de 1e divisie heren. 

 

September 2022: klankbordsessie 1. 

Aanleiding: onvrede vanuit de 1e divisie spelers over het 7-wedstrijden systeem en de ‘angst’ die leeft 

bij de 2e en 3e divisie verenigingen dat dit systeem verder wordt doorgevoerd. 

We hebben toegelicht wat onze visie naar de toekomst is. Passend wedstrijdaanbod. Passend bij de 

doelgroep maar ook passend bij de tijdsgeest van nu en de toekomst. We hebben toegelicht dat we 

open staan voor diverse opties. Meerdere wegen leiden naar Rome. Wel blijft het verkorten van de 

wedstrijddagen een belangrijk speerpunt.  

Eerste gedachten en ervaringen zijn opgehaald. Deze klankbordsessie resulteerde in het formuleren 

van enkele uitgangspunten richting de toekomst. En een huiswerkopdracht aan het bondsbureau om 

diverse spelsystemen uit te werken. Dit alles te bespreken in een 2e klankbordsessie 

Uitgangspunten: 

1. Behoud van minimaal huidig aantal wedstrijden t.o.v. het traditionele 3 tegen 3 systeem 

2. Verkort de totale wedstrijdduur van 10 wedstrijden op 1 tafel (nu gemiddeld 4 tot 5 uur voor 

landelijke wedstrijden) 

3. Houd rekening met teamgevoel en sfeer. (dubbel)duo variant met teams van twee lijkt geen 

draagvlak te hebben 

4. Eén systeem voor alle landelijke divisies (1e, 2e en 3e) 

5. ‘Thuisgevoel’ (samen met andere clubteams spelen) blijft belangrijk gevonden worden door 
klankbordgroep 

 

Oktober 2022: klankbordsessie 2.  

In deze sessie hebben we de varianten aan spelsystemen (uit zowel NL als buitenland) besproken.  

Enkele spelsystemen lijken interessant naar de toekomst. Enkelen vielen af.  

Wat overduidelijk werd is dat er meer onderzoek onder de spelers die in de landelijke competitie 

spelen nodig is. Wat vinden zij? Welke behoefte hebben ze? Hoe ervaren ze de verschillende 

aspecten van de competitie? Denk hierbij aan het aantal wedstrijden, de programmering, reistijd, 

wedstrijdduur, etc. Besloten is om een onderzoek op korte termijn op te starten.  

 

November 2022: onderzoeksperiode. 

Onderzoek is uitgezet onder alle spelers uit: 

- De landelijke herencompetitie 

- Alle hoogste klassen van de afdelingen 

- Alle O19 en O23 spelers uit de landelijk A klasse 

Vragen en resultaten: https://www.nttb.nl/resultaten-onderzoek-landelijke-herencompetitie/ 
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December 2022: klankbordsessie 3. 

De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht. Enkele conclusies zijn getrokken. We kunnen hierbij 

onderscheidt maken tussen specifiek de 1e divisie en de gehele landelijke herencompetitie. 

1e divisie: 

Meerderheid wil terug naar 10-wedstrijden systeem. Reden: hoeveelheid wedstrijden. Dit blijkt ook 

uit de onderzoeken en klankbordsessies 

Maar een tegengeluid om het 7-wedstrijdensysteem te handhaven is er. Enerzijds  

- omdat dit door een groep wel als prettig wordt ervaren 

- omdat het continue wisselen / aanpassen van spelsystemen onwenselijk is 

- omdat de teamformaties op basis van de huidige situatie is gedaan 

 

Gehele landelijke divisie: 

Duidelijk is dat men de huidige situatie als prettig ervaart. Ook niet onlogisch. Klankbordgroep erkent 

dat wanneer we competitiespelers uit een andere competitievorm (bijv. DUO of 4-tegen-4 in België) 

bevragen, dat zij datzelfde zeggen over hun competitie. 

Duidelijk is ook geworden dat de wedstrijdduur naar beneden moet. Dat maakt het complex. 

Klankbordgroep geeft aan: neem een besluit. Wat het ook wordt. Er zullen altijd voor en 

tegenstanders zijn. Maar wees duidelijk, leg het uit. En geef het de tijd om aan een nieuw 

spelsysteem te wennen. 

 

3.2 Belangrijkste uitkomsten onderzoek november 2022 

Spelsysteem van de competitie 

- Gemiddeld genomen speelt men het liefst een wedstrijd met een duur van 215 minuten = 3,5 

uur. 

Ervaring leert dan een landelijke competitiewedstrijd al snel 4,5/5 uur duurt. Uitschieters 

naar 5,5 uur zijn geen uitzondering.  

Dit geldt voor zowel voor de huidige spelers als voor ex-spelers. 

 

- Behoud het aantal wedstrijden t.o.v. huidige opzet (3 individuele wedstrijden) en behoud het 

dubbelspel. 

 

- Het inkorten van de wedstrijdduur is de meest gegeven suggestie voor her activeren van ex-

spelers. 
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Jaarplanning  

- Merendeel wil ook in mei nog actief spelen!  

o Bijna 40% wil competitie spelen. 33% nog aanvullend toernooiaanbod. Dat betekent 

dat bijna 75% van de spelers nog actief wil zijn in de maand mei. 

 

- Competitie verlengen.  

o Suggestie: najaar september t/m januari. Voorjaar start feb/eind feb t/m eind mei. 

o Dit heeft impact op de totale NTTB Kalender incl. evenementen 

o Dit heeft impact op ALLE NTTB competities 

 

- Gebruik de maand juni voor aanvullend toernooiaanbod. Ruim 50% van de spelers wil in de 

maand juni nog actief zijn (42% toernooien, 12% competitie). Dit gaat mogelijk ook bijdragen 

aan een betere waardering van het totale toernooiaanbod. 

 

- 25% van de huidige spelers ziet liever meer vrije weekenden de in de programmering van de 

competitie. In de antwoorden voor her activeren komt dit vaak ook terug in relatie tot de 

‘problematiek’ op de zaterdagen. Denk aan gezin, privé agenda’s.  

 

- Flexibelere opzet van de competitie, wat spelers meer ruimte en mogelijkheden geeft om de 

competitieplanning af te stemmen op de privé agenda’s lijkt wenselijk. 

 

 


