
Notulen NTTB-Midden Jeugdvergadering 23 september 2020 

Locatie: SVO De Meern 

 

Aanwezig: Misja Heller (SVO), Igor Heller (Reglementencommissie/SVO), Bert van Schaik (VTV), 
Sander Stel (Notulist/SVO), Jeroen Mulder (SVO), Frank Willemsen (SVO), Ronald Verleun ( ), Maarten 
Robbers (TTV Huizen), Eric Capello (Hoogland), René Bornhijm (Over ’t Net), René de Gier (Shot), 
René Westerdijk (Elan), Patrick Rijners (Bijmaat), Herman Eggink (Bijmaat), Roel Bakker (Zeta), Eefjan 
Timmerman (), Wim Kielen (TTVN), Martin Lindenaar (TTVN) 

Afwezig met kennisgeving: later in te vullen 

1. Opening:  
• Misja heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 20.00 

 

2. Verslag vorige vergadering:  
• Goedgekeurd 

 

3. Kort rondje langs de verenigingen omtrent stand van zaken inzake opstart na Corona: hoe 
gaat het, is alles weer op gang, tegen welke specifieke coronaproblemen lopen jullie aan 

• Bert van Schaik (VTV): geen specifieke maatregelen bij jeugd. Ledenbestand iets 
achteruit 

• Ronald (WIK): rustig, maar twee competitiespeler, niet echt bezig geweest met 
Corona. Ledenbestand stabiel 

• Maarten (huizen): rommelig, nu ineens veel afmeldingen bij de jeugd i.v.m. corona, 
twee competitiespelers opgezegd. Bij eerste uitwedstrijd ineens kritiek op de 
hoeveelheid begeleiders (2). Niet echt lekker begin 

• Erik (Hoogland): trainingen doorgegaan in de zomer. Bij de ouders punten gescoord. 
Weinig opzeggingen, juist laatste weken nieuwe aanmeldingen. Zonder  enige 
promotie. 

• René (Over ’t Net): vloer net vervangen, training samen met Hoogland. Geen 
coaches met uitwedstrijden. Geen leden verloren 

• René (Shot): 6 thuisteams in aangepaste zaalindeling met extra looppaden. 
Ingewikkeld dat kinderen geen, maar ouderen wel afstand moeten houden. 
Wervingsactie leidde tot 10 kinderen die geïnteresseerd zijn. Kantinegebruik wordt 
gecoördineerd. In de herfst verhuist Shot van locatie 

• René (Elan): Niet geopend op 1 juli. Overleg gehad met de gemeente. Toen toch 
open. Jeugd een beetje verlopen, alle niet-competitiespelers hebben opgezegd. 
Waarschijnlijk ook een samenloop van omstandigheden. Als bestuur wordt de focus 
verlegd naar goede begeleiding naar competitiespelen om de leden langer te 
behouden. Nu even door de zure appel heen bijten en positief de toekomst 
benaderen. 

• Herman (Bijmaat): in juli begonnen met de jeugd, de meeste zijn teruggekomen, 
ondanks dat eerder buiten spelen geen groot succes was bij de jeugd. Leden niet 
kwijtgeraakt. Competitie nog niet opgestart. Kantinegebruik is gefaseerd bij 
senioren. Werkte goed. Bij de jeugd geen extra maatregelen.  



• Roel (ZETA): een van de leden positief getest, maar geen verspreiding. Inventarisatie 
van de GGD, daarna teruggebeld door een arts, die aangegeven heeft dat de 
vereniging open kon blijven. Er was ook niet echt een advies om de leden te 
informeren. Wel lege zaal op de laatste avond. Er was maar één van de jeugdleden, 
maar wel vier nieuwelingen. De jeugdteams zijn de competitie nog niet gestart. 
Meegedaan aan actie van de gemeente om kennis te maken met sport 

• Eefjan Timmerman (Smash-W): Gaat goed met de jeugd, zelfs wat aanwas. Interactie 
met senioren is er niet echt. Vervelend voor doorstroming van de oudere jeugd. 
Oorzaak eigenlijk onbekend, onbewust Corona-gerelateerd. Zaalverhuurder is 
tegemoetkomend in geval dat er een grotere zaal beschikbaar is. 

• Wim Kielen (TTVN): stabiel. Steeds een tester die niet mag spelen. Lastig met 
invallers vinden. Capaciteit van de zaal groot genoeg om maatregelen op te vangen. 

• Frank Willemsen (SVO): ook SVO is wat leden kwijt geraakt, maar tegelijkertijd ook 
wat nieuwe kijkers. Merken dat er makkelijk afgezegd wordt, wegens allerlei redenen 
soms ook vanwege in te plannen tests of wachten op tests. 

• Algemeen (via Erik): hoe gaan we ermee om als er op de inhaalzaterdag ineens toch 
meerdere wedstrijden gespeeld zouden moeten worden.  

i. Misja: competitieleider is nu nog wat terughoudend, omdat de situatie nog 
niet helemaal duidelijk is. 

ii. Bert: we zouden kunnen inventariseren bij welke verenigingen er op een 
andere zaterdag wel capaciteit is.  

iii. Frank: misschien is een zondag ook nog een optie. 
iv. Misja: we gaan dit ook bespreken met de competitieleider. 

• Algemeen (via René Elan): is er vanuit de NTTB enig idee hoe groot de kans is dat de 
competitie uitgespeeld wordt? 

i. Igor: dit is misschien wel de moeilijkste vraag om te beantwoorden, omdat 
we geen idee hebben hoe het virus zich beweegt en tot welke maatregelen 
we moeten overgaan. Er is wel bewustzijn dat de competitie inderdaad 
mogelijk niet uitgespeeld wordt. In het voorjaar is het snel tot stilstand 
gekomen op 12 maart. Toen ook scenario’s voor herstart opgesteld, 
beslissende momenten om wel of niet meer door te gaan. Het is nog heel 
onvoorspelbaar, maar inmiddels niet meer onverwacht. 

ii. René: maar ga je als bond wachten tot de overheid zegt het mag niet, of ga 
je eerder anticiperen en strek je een competitie misschien wel uit over een 
heel jaar. Dus als er wordt gezien dat er zo weinig wedstrijden volledig 
gespeeld worden dat al eerder dan dat de overheid het zegt er de stekker uit 
te trekken. 

iii. Igor: er is eigenlijk geen concreet plan op te maken; je moet alleen goed 
reageren. De CL’s krijgen hulp van het bondsbureau. 

iv. René (Shot): is halverwege de competitie een ijkpunt?  
v. René (Shot): Soest is regio Utrecht  max 50 personen is nu nog op te 

vangen; bij verdere aanscherpingen moeten er wedstrijden verplaatst 
worden, schema’s veranderd etc.  

vi. John van der Hoeven (NTTB) via een app: meldplicht voor alle activiteiten 
met meer dan 50 personen in één ruimte!  

vii. Misja: regelgeving en handhaving verschilt van gemeente tot gemeente.  



viii. Igor: veiligste manier als je boven de 50 personen zit, dan meteen contact 
opnemen met de gemeente (meldplicht dus), eventueel tot het eind van het 
jaar te regelen.  

ix. Misja: wees alert, we kunnen niet goed voorspellen wat er gebeurt. Hoe 
driehoek NTTB-Gemeente-Vereniging in de gaten. Dit punt is ook van belang 
voor de NJM. 

 

4. Minimeerkampen en overige toernooien, NJM, AK 
• Nationale Jeugdmeerkampen: 

i. Misja: afspraak is gemaakt dat NJM bij Hilversum kan. Als het niet allemaal in 
Hilversum kan op dezelfde datum, dan misschien ook op het zelfde moment 
bij andere verenigingen in de buurt. Mocht je 25 oktober ruimte hebben, 
meld je dan bij John.  

ii. Igor: aanvulling en vervolg erop  we gaan nog steeds uit van een 
kwartfinale op 6 december in Almere. In die hal in Almere zijn ze heel 
grondig voorbereid. Vanuit de NTTB is er vertrouwen dat het in de huidige 
situatie in de bestaande vorm doorgang kan vinden. Het zou best kunnen dat 
er een oproep komt dat bezoekers zoveel mogelijk aangespoord worden niet 
te komen. 

• Afdelingskampioenschappen: bij afwezigheid van TTV Hilversum is onduidelijk 
hoever men hiermee is.  

• Minimeerkampen: Wim van Sot is nog steeds gemotiveerd deze te organiseren. Hebt 
24 spelers nodig om een leuke indeling te maken.  

i. Vraag aan vergadering: vinden we het zo belangrijk deze te organiseren voor 
het einde van jaar, of stellen we deze uit totdat Corona wat is gaan luwen 

1. René (Shot): beter ruimte houden om de competitie af te maken 
2. Bert: we kunnen ook buiten de competitieweken om kijken naar 

zaterdagen of zondagen waarop dit wel gehouden kan worden. 
Bijvoorbeeld 12/13 of 19/20 december. 

3. Wim: moeten we niet eerst kijken of de verenigingen nog wel 
willen? 

ii. Vraag aan vergadering: werkt het instituut Minimeerkampen nog wel? De 
verenigingen die niet bezoeken, waarom? Wat is de motivatie om wel te 
komen? 

1. Frank: wel interesse bij oudere leeftijdscategorieën of spelers met te 
hoge ratings. 

2. Dat wordt onderstreept door enkele andere clubs. 
3. Bert: voldoende aanleiding om kritisch naar de inschrijvingscriteria 

te kijken. 
4. Patrick (Bijmaat): we zijn best wat jonge jeugd kwijtgeraakt, dus 

daarom schreven we ons steeds minder in. 
5. Er wordt wederom een lans gebroken voor een concept 

Midimeerkampen, of betere doorstroming naar andere 
toernooivormen, of versoepeling van de criteria.  

6. Wellicht ook de weekenddagen uitbreiden met een vroege 
woensdag- of vrijdagavond. 



iii. Misja ter conclusie: de combinatie aan toernooien voor beginners en 
junioren om deze voor te bereiden op competitie is van belang, criteria 
moeten bekeken worden (eerder op niveau dan op leeftijd) om zoveel 
mogelijk instroom te houden. Anderzijds moeten we als verenigingen er ook 
wel aan mee gaan doen. 

 

5. Competitie-indeling, afweging belangrijkste criteria (letterindeling, sterkte, volle groepen, 
niveauverschillen). 

• Misja introduceert: Letterindeling is leidend bij competitie-indeling. Daardoor 
ontstonden er veel poule-indeling met 5 teams en 8 wedstrijden. Er werd 
voorbijgegaan aan de mogelijkheid om met 8 teams 8 wedstrijden en 2 play offs te 
spelen. Voor sommige clubs zijn de letter heel belangrijk om dat de speeldagen al ver 
vantevoren moeten worden aangevraagd. 

• Bert heeft zich geïnformeerd over de huidige systematiek en leidt de discussie over 
de verschillende opties. 

i. Bert: in het schema valt op dat A-F in uit- en thuisplanning in de eerste 7 
rondes volledig overeenkomt. Het nadeel voor de laatste twee letters in een 
groep van 8 loopt het minder synchroon. De AJCL zal altijd de letterwensen 
prioriteren. Er is veel zekerheid bij groepen van 6, onzekerheid neemt toe bij 
groepen van 8 voor de laatste 2 letters. Door combinaties te maken van 8 en 
6 ban je de meeste groepen van 5 uit. De groepen van 8 kunnen ingezet 
worden om de groepen van 5 tegen te gaan, zodat ieder voldoende 
speelmomenten heeft. Maar je kan het ook inzetten om teams met dezelfde 
ratings te combineren, om de onderlinge verschillen klein te houden en de 
competitie aantrekkelijk te houden. 

ii. Roel: ik heb het al een paar keer meegemaakt dat mijn wens niet helemaal 
gehonoreerd kan worden, terwijl juist voor kleine verenigingen het 
essentieel is om niet teveel dagen de zaal te huren. 

iii. Bert: dus wensen met hele duidelijke argumentatie te omschrijven. De AJCL 
zal deze moeten prioriteren. 

iv. Wim: maar er zijn toch wel vaker 8 teams in een competitieronde geplaatst? 
Hebben we een probleem nu? 

v. Misja: wat uit het gesprek met de AJCL bleek, dat de wensen om zoveel 
mogelijk te spelen niet volledig opgenomen werd. Het bleek dat met een 
paar kleine aanpassingen dit toch mogelijk zou kunnen zijn, bijvoorbeeld 
door meer te kijken naar een indeling van poules met 8 teams. 

vi. Misja: zijn er verenigingen die zeggen, als de poules wat kleiner worden, 
vinden we dat dan een probleem? 

vii. Wim: geen probleem met het schema van 8. Als ik een keer klem zit, dan los 
ik het wel creatief op. 

viii. René (Shot): als we moeten afwegen, weinig wedstrijden, maar wel ieder 
tea, thuis, of veel wedstrijden, maar dan gespreid, zou ik voor veel 
wedstrijden kiezen. We kunnen overigens niet of heel moeilijk teruggeven, 
dus hebben we veel flexibiliteit. 

ix. René (Elan): ik zou met twee teams toch niet moeten denken aan tien 
zaterdagen één team per keer. 



x. Frank (SVO): we houden bij SVO regel aan 6 zaterdagen per competitie te 
huren.  

xi. René (Elan): lijkt me een goede oplossing om de mogelijkheid van 8 teams 
per poule te overwegen, om te voorkomen dat de situatie ontstaat dat je als 
kleine club elke zaterdag één team thuis hebt spelen. 

xii. Misja: ik stel voor dat we per club nog eens goed de criteria tegen het licht 
houden op basis waarvan de letters in de competitie aangevraagd worden. 
Bert en/of ik zullen dan met de AJCL kunnen kijken waarop het vastloopt en 
waar het te verbeteren is.  

xiii. René (Elan): kunnen we dat niet direct hier in deze vergadering vaststellen? 
xiv. Misja: het moet een balans blijven; voor ieder staat het plezier bij de spelers 

voorop, maar is er ook een financieel belang. Daarin moeten de verenigingen 
de AJCL helpen om de juiste afwegingen te maken. 

xv. Bert: wellicht een idee om bij de volgende vergadering de wensen en 
motieven te inventariseren en daar een prioriteit op te stellen en daarmee 
een voor ieder transparante instructie naar de AJCL op te stellen. 

xvi. Misja: we kunnen vanuit dit platform de prioriteit opstellen, maar we 
kunnen niet per club beslissen wat voor die club van belang is. Dat moet de 
club zelf inventariseren. Het belang van deze groep is de brede draagkracht. 

xvii. Eric: we zetten in de mail wat de wensen en motieven en prioriteiten zijn. 
xviii. Bert vraagt of er clubs zijn die dit anoniem willen opgeven. 

1. Geen noodzaak voor de verenigingen in deze vergadering, maar we 
nemen het naar de niet aanwezige clubs als vraag op. 

xix. Misja: volgende meeting is 18 november. Laten we uiterlijk half oktober 
vanuit platform de verenigingen met naam en toenaam op te roepen om de 
wensen en motieven kenbaar te maken. Na deze inventarisatie hebben we 
het dan over de prioritering in de volgende meeting. 

 

6. Slotdag-competitie 
• Er zijn voldoende verenigingen aangemeld om deze slotdag te organiseren. In 

principe heeft Marcel (AJCL) deze al helemaal gepland. 
• Advies: maak het niet te moeilijk om veertig man in een kantine te proppen om te 

eten, tenzij het echt kan. 
• Competitiebulletin7 augustus geeft meer informatie. 

i. Wim: we moeten altijd heel ver vantevoren de zaal huren. Door 
letterindeling hebben we op een laatste dag altijd maximaal vier teams, dat 
is best weinig.  

ii. Misja: we informeren bij Marcel 

 

7. Spelregelbewijs 
• Conclusie laatste vergadering: weinig gelukkig verwoorde motivatie van de bond. 
• Voor dit seizoen geen druk om het af te krijgen 
• Veel clubs moeten het nog gaan doen 
• App niet aangepast op dyslexie 



• Er is per club een arbitragecoördinator in NAS aan te melden. Deze kan in NAS 
overzien wie dat spelregelbewijs heeft behaald. 

• René (Elan): kunnen ouders ook een login aanvragen om de spelregels goed te leren 
kennen? 

• Bert: het is nationaal uitgerold in de verschillende sportbonden, dus veel is in de 
automatisering niet mogelijk. Je moet in NAS staan.  

• Igor: De NTTB voorziet misschien later nog in een ouder-lidmaatschap.  
• Samenvattend: we zijn er wel mee bezig, maar er is wat frustratie over de 

complexiteit. Wellicht nog een geüpdate uitleg van de bond vragen. Aanvullende 
handleiding voor de arbitragecoördinator. Mogelijk kan er een webinar 
georganiseerd worden.  

 

8. Rondvraag 
• Eefjan: hoe gaan jullie om met dubbelspel in de training bij senioren? 

i. Misja: in de praktijk stimuleren we het dubbelspel niet, en zien we dat ok 
weinig leden dubbelen. 

ii. Igor: in principe mag het dubbelspel gewoon, dus geen bezwaar om 
recreatief te dubbelen. 

iii. Bert: bezwaar is natuurlijk altijd dat je geen corona wilt oplopen, dus het 
logisch is te kiezen om niet te dubbelen. 

 

9. Sluiting 
• Misja sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22:00. 

 

 


