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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. Voor zover dit problemen oplevert verzoeken we je dit eerst te proberen op te lossen in 

overleg met de tegenstander.  

  

De trio-competitie start dit seizoen met 152 (12 minder dan tijdens het najaarsseizoen 2022). De duocompetitie 

start dit seizoen met 210 teams (29 teams meer dan tijdens het najaarsseizoen 2022). Hierdoor gaat de 

seniorencompetitie van de afdeling Midden met 362 teams beginnen aan het voorjaarsseizoen van 2023.   

  

Antwan Wiegerinck (trio) en Rens Boer (duo) wensen allen een prettige, sportieve en vooral ook gezonde en 

veilige competitie toe!  
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Hieronder treft u de specifieke regels (= Aanvullende Bepalingen) aan voor de seniorencompetitie van 

Midden. Voor overleg en afspraken dient alleen de wedstrijdsecretaris contact op te nemen met de 

betreffende competitieleider.  

 

Speelvorm van de competities 

- Aantal enkelspelen en indien aanwezig dubbelspelen (art. 28 lid 2) 
In de duo-competitie worden 4 enkelspelen en 1 dubbel gespeeld. In de triocompetitie worden 9 enkelspelen en 1 
dubbelspel gespeeld.  
 
- Aantal games per wedstrijd 
De spelers spelen maximaal 5 games tegen elkaar. De speler die als eerste 3 games heeft gewonnen wint de wedstrijd.  
 
- Wie mogen uitkomen in dubbelspelen (art 28 lid 1b) 
Alleen vaste spelers van het betreffende team of (enkel)spelende invallers mogen in het dubbelspel uitkomen. 

 

Richtlijnen opgave teams en teamnummering 

- Richtlijnen voor opgeven teams (art. 24 lid 1) 
Teams die een voorkeursplek aanvragen en toegewezen krijgen, mogen in de eerste seizoenshelft (eerste vijf wedstrijden) 
van de nieuwe competitie (zonder dwingende reden) geen spelers toevoegen aan het team.   
 
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.  

 

Spelers die veel beter zijn dan het gemiddelde van de aangevraagde klasse kunnen worden geweigerd indien er een team 

beschikbaar is voor deze speler op een passend niveau. 

 

- Regels voor teamnummering (art. 24 lid 2) 
De teamnummering dient op basis van de gemiddelde elo-rating te worden ingediend, indien hier licht van wordt 
afgeweken (+/- de invalbeperking) is dit geen probleem. Anders heeft de competitieleider het recht de teams om te draaien 
of spelers te weigeren. 
 
- Minimum en/of maximum aantal spelers per team (art. 24 lid 4a) 
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. 
 

Voorwaarde toevoegen speler aan team na teamopgave 

- Voorwaarde toevoegen speler aan team na teamopgave (art. 24 lid 6b) 
Teams die een voorkeursplek aanvragen en toegewezen krijgen, mogen in de eerste seizoenshelft (eerste vijf wedstrijden) 
van de nieuwe competitie (zonder dwingende reden) geen spelers toevoegen aan het team.   

 

Deelname jeugdleden aan seniorencompetitie 

- De regeling voor deelname van jeugdleden aan competities die niet voor jeugdleden toegankelijk zijn zoals gepubliceerd 
door het Bondsbestuur (art. 21 lid 2b en 22 lid 3) 

Competitiegerechtigde jeugdspelers mogen invallen in de trio- en duo-seniorencompetitie mits zij tot de leeftijdsklasse 
“O17” of “O19” behoren én het team niet overmatig versterken.  
 
Als je een jeugdspeler 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.   
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Invalbepalingen 

 

- Regels voor invallen binnen één competitie  en indien nodig de spelers voor wie invalbeperkingen/-verboden gelden en 
voor welke teams die gelden (art. 31 sub c) 

- Regels voor invallen vanuit de ene competitie in een andere competitie (art 31 sub d)) 
- Invalbeperkingen en –verboden (art 24 lid 3 en art 31) 
 
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 3 keer invallen (dus 6x in totaal; 3x trio + 3x duo). 
 
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 in het enkelspel 
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 in het enkelspel 
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 invalbeperking 
gehandhaafd blijft uiteindelijk altijd bij de betrokken competitieleider liggen. 
Bij de berekening van de invalbeperkingen en –verboden zal de ELO-rating van 11-12-2022 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. 

  

http://www.nttb-ranglijsten.nl/
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Omvang en structuur competities 

- Aantal en naam klassen senioren en jeugd  
Zowel de duo-competitie als de trio-competitie bestaat uit 7 klassen. Hoofdklasse en 1e t/m 6e klasse.  
 
- Aantal groepen per klasse senioren en jeugd  
TRIO VJ2023: 
Hoofdklasse – 2 poules van 6 teams 
1e klasse – 4 poules van 6 teams 
2e klasse – 4 poules van 6 teams 
3e klasse – 3 poules van 6 teams en 1 poule van 5 teams 
4e klasse – 3 poules van 6 teams en 1 poule van 5 teams 
5e klasse – 4 poules van 6 teams 
6e klasse – 2 poules van 6 teams en 2 poules van 5 teams 
 
DUO VJ2023: 
Hoofdklasse - 2 poules van 6 teams  
1e klasse – 2 poules van 6 teams 
2e klasse – 4 poules van 6 teams 
3e klasse – 6 poules van 6 teams 
4e klasse – 7 poules van 6 teams 
5e klasse – 7 poules van 6 teams 
6e klasse – 7 poules van 6 teams 
 
- Maximum aantal teams van 1 vereniging per groep 
Voor zover mogelijk niet meer dan 1 team van dezelfde vereniging per groep. Anders zo eerlijk mogelijk verdeeld en de 
onderlinge wedstrijd zo vroeg mogelijk in het seizoen. 

 

Promotie/Degradatie-regeling 

- Welke plaatsen bepalend voor promotie en degradatie (jeugd alleen promotie) voor elke klasse en groep 
Plek 1 geeft recht op promotie 
Plek 5 en 6 degraderen in de poule van 6 (indien hiervan wordt afgeweken wordt dit expliciet gecommuniceerd, 
bijvoorbeeld bij een poule van 8) 
 
DUO hoofdklasse VJ2023:  
Uitwerking DUO: 
Het seizoen begint met 5 wedstrijden, alle teams per poule spelen één keer tegen elkaar. Daarna worden er twee nieuwe 
poules gemaakt: de ‘kampioenspoule’ met daarin de nr 1 t/m 3 uit beide poules en een ‘degratatiepoule’ met de nrs 4 t/m 6 
uit beide poules. In deze vervolgpoules spelen (per poule) alle teams wederom één keer tegen elkaar. De punten van de 
eerste vijf wedstrijden worden NIET meegenomen naar deze vervolgpoules. 
 
Degradatieregeling duo-competitie: 
De nummers 11 en 12 (nr 5 en 6 van de 'degradatiepoule') degraderen naar de eerste klasse. De nummers 10 en 11 (nr 3 en 
4 van de 'degradatiepoule') verliezen ook hun recht op hoofdklasse als er in de najaarscompetitie 2023 besloten wordt om 
terug te gaan naar een hoofdklasse bestaande uit 8 teams of indien er een aanzienlijk sterker nieuw team zich inschrijft (dit 
kan dus niet een bestaand team uit de 1e klasse of gedegradeerd team uit de hoofdklasse zijn). Dit om flexibiliteit te 
houden bij de indeling gezien de nog steeds snel groeiende duo-competitie. 
 
- Aantal teams dat uit een regionale competitie kan promoveren naar een landelijke competitie. De Competitiecommissie 

heeft op dit punt de regie. 
Twee teams van Midden uit de trio-competitie mogen promoveren naar landelijk. 
 
- Invulling vacante plaatsen na uitvoering P/D regeling 
De restplaatsen worden vervuld op basis van de gemiddelde elo om een hogere klasse te spelen. De competitieleider kan bij 
vergelijkbare gemiddelde elo ook rekening houden met bijvoorbeeld met oud-jeugdspelers (waarvan kan worden 
aangenomen dat ze meer groei laten zien) 
 

  



6 

 

Beslissingswedstrijd 

- Vermelden of in een beslissingswedstrijd al dan niet moet worden doorgespeeld na het bereiken van een beslissing 
(art. 35 lid 5) 

Indien er onverhoopt meer dan 2 midden-teams degraderen uit de 3e divisie dan is er sprake van verzwaarde degradatie 
vanuit de hoofdklasse richting de 1e klasse. Indien er 3 teams degraderen wordt een beslissingswedstrijd gespeeld tussen 
de voor degradatie in aanmerking komende nrs. 4. Bij 4 degradanten degraderen beide nummers 4. Bij 5 degradanten is er 
een beslissingswedstrijd tussen de nummers 3 etc. 
 

Uitstellen van wedstrijd 

- Bepalingen voor het spelen op andere dan de vastgestelde data (art. 16 lid 5). 
- Indien van toepassingen vermelden of en zo ja onder welke voorwaarden uitstel mogelijk is en zo ja  of de 

wedstrijdsecretarissen onderling de nieuwe speeldatum mogen bepalen en hoe dit dan te communiceren met de 
betreffende competitieleider (art. 17 lid 3). 
De competitieleider dient toestemming te verlenen en heeft het laatste woord in deze. 

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. Spelen met twee spelers in de trio-competitie zal geen boete betekenen.  
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 duo-competitie). 
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. 
 

Wedstrijdformulier 

- Per competitie de wijze waarop wedstrijdformulieren moeten worden ingevuld en ingezonden (art. 18 lid 1). Als 
DWF NTTB-breed is de wijze waarop DWF dient te worden gebruikt. 

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het juist invullen van het formulier. Indien het DWF is ingevuld zal dit 
resultaat leidend zijn voor de uitslag in NAS.  
 
De originele (papieren) wedstrijdformulieren moeten nog wel worden ingevuld en 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. 

 

Eisen sportkleding 

- Eisen sportkleding (art. 29 lid 4) 
Geen aanvullende bepalingen 

 

Tegelijkertijd uitkomen in meerdere competitiewedstrijden 

- Indien van toepassing: vermelden voor welke situaties het is toegestaan dat een speler tijdens een 

competitiewedstrijd aan enige andere competitiewedstrijd deel gaat nemen (art. 30 lid 5) 
Het is toegestaan om zowel in de TRIO (regio of landelijk) en in de DUO (regio) uit te komen. Indien je bij één team staat 
opgegeven dan geldt de invalbepalingen. Daarnaast is het toegestaan om gelijktijdig in twee teams uit te komen mocht dit 
conform de invalbepalingen zijn toegestaan. 

 

Onvolledig uitkomen in competitiewedstrijden 

- Indien van toepassing: de voorwaarden waaronder teams onvolledig mogen opkomen in de competitie. (art 36 lid 
5) 

Niet toegestaan in de DUO-competitie. In de TRIO-competitie moet een team met minimaal twee spelers spelen. 
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Boetelijst  

Boete Nr. Omschrijving  Tarief 

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; per soort 

gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in NAS per team. 

€ 10,00 

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd € 7,50 

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 

(verdere maatregelen kunnen volgen) 

€ 30,00 

5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 10,00 

7. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier en/of in NAS; per 

formulier 

€ 7,50 

8. Het niet of niet tijdig op de gestelde dag (zaterdag van dezelfde speelweek) doorgeven van 

de uitslag van de competitiewedstrijd, per wedstrijd 

€ 7,50 

9b. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (nadat de competitieleider het formulier heeft 

opgevraagd) 

€ 15,00 

12. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 

beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) 

€ 30,00 

13. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon € 15,00 

15. Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team € 30,00 

16. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitieleider is 

noodzakelijk) 

€ 30,00 

De hierboven genoemde boetenummers komen overeen met de landelijke boetelijst uitgave 2022-11. De 

boetenummers die niet zijn vermeld worden zijn niet van toepassing voor Midden. 

 

De opgelegde boetes en maatregelen worden per e-mail aan de betrokken lid-verenigingen gecommuniceerd.  

 

Wedstrijdrooster en speeldata (VJ2023) 
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Protesten 

 

Uitslag wedstrijd 

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. 

 

Besluit competitieleiding 

Indien een team/club het besluit van de competitieleider betwist kan hij/zij dit kenbaar maken bij de betreffende 

competitieleider. Hij zal daarna het besluit, in overleg met de rest van de competitieleiding (TRIO, DUO en Jeugd) 

heroverwegen. Indien je als team/club het ook niet eens bent met dit besluit kan je protest aantekenen bij de 

landelijke commissie competitiezaken. Zij zullen aan de hand van de nationale regels en de specifieke aanvullende 

bepalingen een besluit nemen. 

 

Contactgegevens 

 

SCL (TRIO): Antwan Wiegerinck – scl@nttb-midden.nl 

DCL (DUO): Rens Boer – dcl@nttb-midden.nl  

AJCL (jeugd): Marcel Nieuwendijk – ajcl@nttb-midden.nl 

 

Commissie competitiezaken: competitiecommissie@tafeltennis.nl   
 

mailto:scl@nttb-midden.nl
mailto:dcl@nttb-midden.nl
mailto:ajcl@nttb-midden.nl
mailto:competitiecommissie@tafeltennis.nl

