NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN
Seniorenbulletin(duo en trio) Zeist, augustus 2020

Voorwoord
Het indelen van de competities is ieder seizoen opnieuw een complexe puzzel. Des te meer specifieke
wensen daaraan toegevoegd worden door de individuele verenigingen, des te complexer wordt deze puzzel.
Ook dit seizoen is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met alle specifieke wensen. Alhoewel een
groot deel van de wensen kon worden ingewilligd, is het toch nog steeds onmogelijk gebleken om hieraan
voor de volle 100% tegemoet te komen. Zo hebben zeer veel teams aangegeven niet op zaterdag te willen
spelen. Puur kijkend naar deze wens was er al geen competitie te maken. Voor zover dit problemen
oplevert verzoeken we je dit eerst te proberen op te lossen in overleg met de tegenstander.
Na de vroegtijdige beëindiging van de voorjaarscompetitie 2020 in verband met het coronavirus is er
besloten om de najaarscompetitie 2020 in te delen naar aanleiding van de rechten van het najaarsseizoen
2019. Een eventuele voorkeursplek in de vorige competitie (voorjaar 2020) gaf dus geen garantie.
Daarnaast hebben zich minder teams ingeschreven voor de trio-competitie. Dit heeft (door minder poules)
ook gevolgen gehad voor het beschikbare aantal voorkeursplekken in de diverse klasses.
De trio-competitie start dit seizoen met 179 teams (22 minder dan vorig seizoen). De duo-competitie start dit
seizoen met 216 teams (6 minder dan vorig seizoen). Hierdoor gaat de seniorencompetitie van de afdeling
Midden met 395 teams beginnen aan het najaarsseizoen van 2020.
Hopelijk een overbodige oproep, maar hou u aan de (plaatselijke) coronamaatregelen en respecteer elkaars
mening hierover.
Antwan Wiegerinck (trio) en Rens Boer (duo) wensen allen een prettige, sportieve en vooral ook gezonde en
veilige competitie toe!

Algemeen
Hierbij ontvang je de toelichting behorende bij de programma’s van de trio- en duo-competitie van het
najaarsseizoen van 2020. Deze toelichting maakt onderdeel uit van het competitiereglement.
Indien het na het versturen van dit bulletin nodig is om af te wijken van de competitieprogramma’s
(bijvoorbeeld als gevolg van het niet beschikbaar zijn van zaalruimte, het terugtrekken van teams etc.) dan
worden de wedstrijdsecretarissen van de betrokken verenigingen hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De
competitieprogramma’s in NAS zijn maatgevend. Je kunt je nooit beroepen op een boekje of webpagina van
welke vereniging dan ook!

Uitstellen
Je dient je aan de volgende regels te houden:
a. Je stelt pas in uiterste noodzaak uit. Dus niet als er bijvoorbeeld maar 1 speler verhinderd is. In dat geval
zorg je als het even kan voor een invaller.
b. Bij uitstel melden beide verenigingen, onder opgaaf van de dwingende reden voor uitstel, de nieuwe
datum ter goedkeuring aan de competitieleider. Dit doe je bij voorkeur per e-mail en uiteraard niet op het
laatste moment of achteraf. (scl@nttb-midden.nl voor de trio-competitie, dcl@nttb-midden voor de duocompetitie).
c. Wedstrijden uit de eerste competitiehelft worden voor de start van de tweede seizoenshelft gespeeld.
Wedstrijden uit de tweede seizoenshelft dienen voor de laatste wedstrijd gespeeld te worden. Eerder spelen
mag natuurlijk ook, maar dient altijd vooraf te worden gemeld bij de competitieleider.
d. Uitstel tot nader order zal niet worden geaccepteerd. Dit levert in elk geval een boete op voor het niet
spelen van de wedstrijd op de vastgestelde datum.

Teamopgave
Een team mag bij de duo-competitie uit maximaal 4 vaste spelers bestaan. Een team in de triocompetitie mag uit maximaal 6 vaste spelers bestaan.
Teams die een voorkeursplek aanvragen en toegewezen krijgen, mogen in de eerste vier weken van de
nieuwe competitie (zonder dwingende reden) geen spelers toevoegen aan het team.
De resultaten van de teams van een vereniging van het voorgaande seizoen bepalen in principe het
aantallen plekken per klasse waarop een vereniging ‘recht’ heeft. Seniorenteams die 5e zijn geworden in het
voorgaande seizoen in een poule van 5 of 6 teams verliezen altijd hun recht op die betreffende klasse.
Wanneer een team tussen de seizoenen echter op een dusdanige manier wijzigt dat het veel zwakker wordt
(bijvoorbeeld doordat er één of geen spelers van het oorspronkelijke team deel uitmaken van het nieuwe
team), dan behouden de competitieleiders zich het recht voor om het nieuw gevormde team in een lagere,
beter bij de rating passende, klasse uit te laten komen.
Voor het bepalen van de sterkte van een team met spelers zonder rating gaan wij als competitieleiders uit van
het inzicht van de betreffende wedstrijdsecretaris.
*het voorgaande seizoen is in dit geval dus het najaarsseizoen van 2019

Wedstrijdformulier
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het juist invullen van het formulier.
Eventuele correspondentie kan op diverse wijzen worden verzonden. De originele wedstrijdformulieren
moeten door de wedstrijdsecretarissen van de thuisspelende verenigingen op een dus danige wijze
worden bewaard dat deze, uit sluitend op verzoek van de competitieleider, kunnen worden teruggevonden
en verstuurd.

Indeling
Het aantal wensen vanuit de verenigingen is dusdanig groot, dat we bij het maken van de indeling helaas niet
al deze wensen kunnen inwilligen. Hulp vanuit Rolf Steenge heeft het mogelijk gemaakt dat we aan veel
wensen rondom gelijk thuis spelen hebben kunnen voldoen.
Voor zover mogelijk is er met de meeste wensen rekening gehouden. Het is mogelijk dat een aantal
combinaties niet zijn gehonoreerd. Ook zullen een aantal teams op zaterdag moeten uitkomen terwijl ze de
wens hadden uitgesproken dit niet te willen, anders was het helaas niet mogelijk een competitie samen te
stellen.

Invalreglement algemeen
Invallen in de trio- en duo-competitie kan plaatsvinden conform de onderstaande regels:
1. Een speler mag binnen een bepaalde competitie als invaller optreden in een hoger team (een team met
een lager volgnummer), voor zover de invaller het team waarin wordt ingevallen niet overmatig versterkt.
2. Een speler van een hoger team (een team met een lager volgnummer) mag –binnen dezelfde klasse- in een
lager team (een team met een hoger volgnummer) invallen, voor zover de invaller het team waarin wordt
ingevallen niet overmatig versterkt. Invallen in een team in een lagere klasse (hoge nummer) is dus niet
toegestaan.
3. Een speler mag tevens tussen beide competities als invaller optreden. Dus een speler die op de teamlijst
van de trio- competitie staat opgesteld mag ook invallen in de duo-competitie. Dit geldt ook andersom: een
speler mag ook invallen vanuit de duo-competitie in de trio-competitie.
4. Iedere speler die als invaller deelneemt aan een competitiewedstrijd dient vooraf in NAS als
competitiegerechtigde speler (in minstens 1 afzonderlijke competitie) te zijn opgegeven.
5. Iedere speler mag per seizoen, per competitie maximaal 5 keer invallen (dus 10x in totaal; 5x trio + 5x duo).

Sterkte van een invaller
Een invaller mag het team waarin wordt ingevallen niet overmatig versterken. Hierbij wordt gekeken naar
de ELO- rating van de invaller en de ELO-ratings van de spelers van het team waarin wordt ingevallen.
Hierbij geldt:
1. Indien een speler meer dan x ELO-punten sterker is dan 3 (of voor duo 2) spelers in enig team boven hem
of haar, of onder hem in dezelfde klasse, dan invalverbod
2. Indien een speler meer dan x ELO-punten sterker is dan 2 spelers in enig team boven hem of haar, of
onder hem in dezelfde klasse, dan mag deze speler alleen invallen indien de betreffende spelers worden
opgesteld
3. Indien een speler meer dan x ELO-punten sterker is dan 1 speler in enig team boven hem of haar, of
onder hem in dezelfde klasse, dan mag deze speler alleen invallen indien de betreffende speler wordt
opgesteld
De waarde van x is afhankelijk van de klasse waarin wordt ingevallen. Voor zowel de senioren trio-competitie
als de duo- competitie gelden de volgende waarden:
• In de hoofdklasse 100 ELO-punten
• In de eerste klasse 120 ELO-punten
• In de tweede klasse 140 ELO-punten
• In de derde klasse 160 ELO-punten
• In de vierde klasse 180 ELO-punten
• In de vijfde klasse 190 ELO-punten
• In de zesde klasse 200 ELO-punten
Een lijst van spelers waaraan invalbeperkingen of -verboden zijn opgelegd zal voor aanvang van de
competitie worden gepubliceerd op de website van de afdeling Midden. Verenigingen hebben dan 2 weken
de tijd om hierop te reageren. Er kunnen zich immers altijd situaties voordoen die het billijken hier soepeler
mee om te gaan, zoals in het geval van overkomende jeugdspelers waarbij de rating lager ligt dan bij
senioren. De beslissing of een invalverbod of
–beperking gehandhaafd blijft uiteindelijk altijd bij de betrokken competitieleider liggen.
Bij de berekening van de invalbeperkingen en –verboden zal de ELO-rating van 1-8-2020 worden
gebruikt. Deze ratings zijn op te zoeken op www.nttb-ranglijsten.nl.Indien achteraf blijkt dat hiermee
onvoldoende rekening gehouden is, dan zal de invaller als ongerechtigd worden beschouwd. De
resultaten van de invaller worden dan niet meegenomen. Het laten invallen van niet gerechtigde spelers
wordt beboet.

Invallende jeugdspelers
Competitiegerechtigde jeugdspelers mogen invallen in de trio- en duo-seniorencompetitie mits zij tot de
leeftijdsklasse “junioren” behoren én het team niet overmatig versterken.
Als je een jeugspeler wil laten invallen bij een seniorenteam dan dient hiervoor een mailtje te worden gestuurd
naar de competitieleider. Wij beoordelen dan net als bij het toevoegen van een (nieuw) seniorenlid of dit geen
overmatige versterking is voor het team.

Bondsnummers
Alle spelers moeten vanaf het begin van de competitie een bondsnummer gebruiken. Het niet gebruiken van
een bondsnummer zal vanaf de eerste wedstrijd worden beboet.

Boetes
Helaas gebeuren er nog steeds zaken die aanleiding geven tot boetes. Allemaal zaken die extra werk
veroorzaken om de problemen uit te zoeken. Het niet kunnen of willen spelen van de laatste
competitiewedstrijd komt helaas ook steeds vaker voor. Hierdoor hebben wij besloten hierop een boete van
€50 te zetten en voor de betreffende teams zullen mogelijk ook consequenties kunnen volgen voor het
komende seizoen.
Een paar tips om boetes te vermijden:
• Verplaatsen van wedstrijden tijdig melden.
• Uitslagen tijding verwerken in NAS.
• Wedstrijdformulieren goed controleren.

Naleving bovenstaande regels
De competitieleiders zullen de bovenstaande regels altijd als uitgangspunt nemen bij het oplossen van
conflicten. De competitieleider kan echter hiervan afwijken indien een regel in de praktijk niet bereikt waarvoor
die bedacht is. Een uitzondering maken op een bepaalde regel zal altijd binnen het ACL-team besproken
worden en dan ook competitie breed (voor alle teams) gelden dat seizoen.
Augustus 2020
Antwan Wiegerinck en Rens Boer
SCL en DCL NTTB afdeling Midden

AFDELING MIDDEN NAJAARSCOMPETITIE 2020
ALGEMEEN
De competitieprogramma’s van de najaarscompetitie 2020 zijn te vinden in NAS.
Let op: Als je vóór de publicatie van dit bulletin al wedstrijdprogramma’s vanuit NAS hebt afgedrukt, dan bestaat
de mogelijkheid dat die niet correct zijn. Controleer dit om eventuele misverstanden te voorkomen! Sommige
wedstrijddata, aanvangstijden en/of speellocaties kunnen zijn gewijzigd.
Alle wedstrijdsecretarissen worden verzocht zich goed op de hoogte te stellen van de zaken zoals ze in dit
bulletin zijn vermeld. De competities vangen aan in de week van 14 september 2020.
De competities zijn voor zover mogelijk gebaseerd op 6 teams per klassegroep.
INDELING EN PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING
De groepsindeling voor de trio-competitie is als volgt:
Hoofdklasse: 2 poules van 6 teams
1e klasse: 4 poules van 6 teams
2e klasse: 4 poules van 6 teams
3e klasse: 5 poules van 6 teams
4e klasse: 4 poules van 6 teams en 1 poule van 5 teams
5e klasse: 6 poules van 6 teams
6e klasse: 4 poules van 6 teams
Er wordt een normale competitie gespeeld, d.w.z. met promotie en degradatie na afloop van de competitie.
Promotie / degradatieregeling trio-competitie:
Hoofdklasse:
De kampioenen promoveren naar de 3e divisie landelijk. De nummers vijf en zes degraderen naar de eerste
klasse. Indien er onverhoopt 3 midden-teams degraderen uit de 3e divisie dan wordt een beslissingswedstrijd
gespeeld tussen de voor degradatie in aanmerking komende nrs. 4.
1e klasse tot en met 5e klasse:
De kampioenen promoveren naar een hogere klasse
De nummers vijf en zes degraderen naar een lagere klasse
Eventuele keuzeplekken zullen beschikbaar worden gesteld aan de sterkste teams die recht hebben op een
plek in een lagere klasse (hoger nummer). E.e.a. afhankelijk van instromende jeugdteams, dan wel plaatsing
van sterke nieuw gevormde teams
6e klasse:
De kampioenen promoveren naar de vijfde klasse .

De groepsindeling voor de duo-competitie is als volgt:
Hoofdklasse: 1 poule van 8 teams (zie onderstaande uitwerking)
1e klasse: 3 poules van 6 teams
2e klasse: 4 poules van 6 teams
3e klasse: 4 poules van 6 teams en 1 poule van 5 teams
4e klasse: 7 poules van 6 teams
5e klasse: 9 poules van 6 teams
6e klasse: 6 poules van 6 teams en 1 poule van 5 teams
Uitwerking poule van 8 teams:
Het seizoen begint met 7 wedstrijden, alle teams spelen één keer tegen elkaar. De punten na 7 wedstrijden
worden meegenomen naar de vervolgpoules waar de nr 1 t/m 4 nog één keer tegen elkaar spelen en de nr.
5 t/m 8 nog één keer tegen elkaar spelen. Totaal komt het dus uit op 10 speelweken (7+3).
Promotie / degradatieregeling duo-competitie:
Hoofdklasse:
De nummers zes, zeven en acht degraderen naar de eerste klasse.
1e klasse tot en met 5e klasse
De kampioenen promoveren naar een hogere klasse
De nummers vijf en zes degraderen naar een lagere klasse
Eventuele keuzeplekken zullen beschikbaar worden gesteld aan de sterkste teams die recht hebben op een
plek in een lagere klasse (hoger nummer). E.e.a. afhankelijk van instromende jeugdteams, dan wel plaatsing
van sterke nieuw gevormde teams
6e klasse.
De kampioenen promoveren naar de vijfde klasse .

WEDSTRIJDFORMULIEREN
Boekjes met wedstrijdformulieren voor de reguliere alsmede de duo-competitie zijn alleen nog te bestellen in de
Webshop van de NTTB.
UITSLAGENVERWERKING
Je wordt verzocht de uitslagen zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd(en) te verwerken in NAS. Dit dient
echter uiterlijk voor zondag te zijn gebeurd (maar liever eerder). Het niet tijdig invoeren van de uitslag zal
worden beboet.
TERUGTREKKEN VAN TEAMS.
Het terugtrekken van teams kan slechts met toestemming van de competitieleider. Per teruggetrokken team zal
een boete worden opgelegd. Alle rechten van een teruggetrokken team, alsmede de gespeelde en de nog te
spelen wedstrijden komen te vervallen. Dit gaat in zodra het volledige aantal teams bij de competitieleider is
opgegeven.
PROTESTEN.
Indien een aanvoerder van een team de juistheid van een uitslag betwist, dient hij/zij dit op het
wedstrijdformulier aan te tekenen. Alleen wanneer dit is gebeurd kan tot 3 maal 24 uur na de wedstrijd
schriftelijk protest worden aangetekend bij de competitieleider.
Elk protest moet bevatten:
a. een nauwkeurige opgave van de datum en het tijdstip waarop de betreffende wedstrijd werd gespeeld. b.
de naam van de betrokken scheidsrechter (teller).
c. een afschrift van het wedstrijdformulier.
d. een duidelijke omschrijving van datgene waartegen wordt geprotesteerd.
Een afschrift van het protest dient te worden gezonden aan de vereniging waartoe de tegenpartij
behoort. De competitieleider beoordeelt of er sprake is van een strafbare handeling als bedoeld in
hoofdstuk 5 van het tuchtreglement. In dit geval zal worden gehandeld conform het gestelde in dit
hoofdstuk en zal een tuchtzaak aanhangig worden gemaakt. In de andere gevallen beslist de ACL.
Let wel: Een - voorgenomen - protest zal nimmer mogen leiden tot het staken van een wedstrijd. Dit levert
gegarandeerd een tuchtzaak op.
STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD.
Het staken van een wedstrijd is niet toegestaan. Alleen in zeer bijzondere gevallen zal met toestemming van de
competitieleider c.q. ter beoordeling van de competitieleider hiervan kunnen worden afgeweken.
LEDENADMINISTRATIE.
De ledenadministratie wordt online beheerd in het NTTB Administratie Systeem (NAS).
FOUTEN IN HET PROGRAMMA.
In het geval dat je, ondanks alle zorg, fouten in het programma ontdekt, verzoek ik je mij hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte te stellen
Antwan Wiegerinck & Rens Boer
ACL NTTB afdeling Midden

