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Nummer 14  2020, 28 mei (week 22) 

 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Beste wedstrijdsecretarissen, 
 
We worden allemaal nog volledig geleefd door het COVID-19 virus. Desondanks zijn wij als competitiecommissie 
uiteraard druk bezig om de voorbereidingen te treffen voor de najaarscompetitie. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we 
deze gewoon kunnen gaan spelen, maar in deze onzekere tijden melden we voor de volledigheid erbij dat 
onderstaande veranderd kan worden door de competitiecommissie indien hier vanuit dan geldende 
overheidsmaatregelen noodzaak toe is. 
 
Competitie voorjaar 2020: 
Voor zover bekend is het nog niet eerder gebeurd in een tafeltenniscompetitie, maar voor de voorjaarscompetitie 2020 
wordt geen eindstand opgemaakt. Er zijn onvoldoende wedstrijden gespeeld en er is ook niet even vaak tegen 
dezelfde tegenstander gespeeld. Dit betekent echter niet dat de competitie als compleet niet gespeeld beschouwd 
wordt: 
 

1. Er wordt geen eindstand opgemaakt; 
2. Er vindt geen reguliere promotie/degradatie plaats; 
3. Een teruggetrokken seniorenteam in de Hoofdklasse t/m 5e klasse verliest zijn oorspronkelijke recht op klasse 

en verkrijgt het recht op één klasse lager; 
4. De gespeelde wedstrijden tellen gewoon mee in de individuele ELO-ratings van de spelers. 

 
Competitie najaar 2020: 
Door de gevolgen van de incomplete voorjaarscompetitie zal de najaarscompetitie, ervan uitgaande dat deze gewoon 
gespeeld gaat worden, er anders gaan uitzien.  
 
Voor het samenstellen van de najaarscompetitie 2020 zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
 

1. We hebben geen eindstanden van de voorjaarscompetitie 2020; 
2. Door de onzekere tijden verwachten we: 

a. Meer mutaties in teamsamenstellingen; 
b. Minder teams; 
c. Meer gaten in aantal teams per klasse door wegvallen teams. 

3. Onbekend of er in accommodaties nog maatregelen genomen moeten worden die het samenstellen en/of 
spelen van de competitie bemoeilijken. 

 
Voor de indeling van de najaarscompetitie 2020 geldt het volgende: 
 

1. We gebruiken als basis de herziene recht-op-klasse (zoals onder “Competitie voorjaar 2020” toegelicht) die u 
later toegezonden krijgt; 

2. Voor de rating wordt tezijnertijd een recente rating gebruikt, dus inclusief de gespeelde wedstrijden van de 
voorjaarscompetitie 2020; 

3. Mocht er binnen de vereniging een team zijn met onvoldoende spelers die dat niveau kunnen invullen op basis 
van de recht-op-klasse doen wij een beroep op de vereniging om deze plek in te ruilen voor een lagere klasse 
in het kader van fair-play; 

4. De vrije plekken worden weer opnieuw verdeeld. Mocht een team in de voorjaarscompetitie 2020 op basis van 
de teamrating een vrije plek in een hogere klasse toegewezen hebben gekregen, dan is het mogelijk dat dit 
dan nu niet het geval zal zijn. 

 
 
 
 



 

C O M P E T I T I E B U L L E T I N  

 
 

 

pagina 2 van 4 

 
info@nttb-oost.nl www.nttb-oost.nl 

 
 
Competitie voorjaar 2021: 
We vinden het als competitiecommissie belangrijk om alvast duidelijke verwachtingen te scheppen voor de 
voorjaarscompetitie 2021. Doordat we nu in het najaar later zullen beginnen en eindigen is de tijd om tot een nieuwe 
indeling voor de voorjaarscompetitie 2021 te komen ook een stuk krapper dan normaal. Hier hebben we ook te maken 
met vakanties en feestdagen.  
 
De najaarscompetitie zal uiterlijk 12 december 2020 klaar zijn. Vooralsnog is de deadline voor het indienen van de 
teams op 17 december 2020 gepland. De tijd tussen einde competitie en de teamopgave zal dus korter zijn dan 
normaal, maar anders is het niet mogelijk om op tijd de competitie voor het voorjaar 2021 samen te stellen. 
 
Teamopgave jeugd najaar 2020: 
De teams dienen uiterlijk zondag 6 september 2020 definitief ingediend te zijn in NAS.  
 
  
Teamopgave senioren najaar 2020: 
De teams dienen uiterlijk woensdag 9 september 2020 definitief ingediend te zijn in NAS. We publiceren binnenkort 
de instructie teamopgave voor verdere informatie. Het is dit keer extra belangrijk om deze goed door te lezen 
aangezien er op diverse vlakken aanpassingen zijn gedaan in verband met de eerste competitie na de COVID-19 
stopzetting.   
 
Tijd voor voorbereiding: 
De competitiecommissie en het afdelingsbestuur zijn van mening dat het voor de spelers en verenigingen erg lastig is 
om nu al na te denken over de competitie in het najaar. Er is nog veel onbekend. Zoals het nu lijkt kan er pas vanaf 1 
september 2020 weer in de speelzalen getafeltennist worden, maar hoe precies is nog niet duidelijk. 
We gaan als competitiecommissie proberen het onmogelijke mogelijk te maken door een competitie binnen 2 weken 
samen te stellen. Ter vergelijking: normaal gesproken moeten de teams begin juni worden opgegeven. Het is vele 
tientallen uren vrijwilligerswerk van meerdere personen die dit in de avonden naast hun normale werkzaamheden 
moeten klaarspelen. Wij gaan deze uitdaging graag aan om ervoor te zorgen dat we een zo mooi mogelijke competitie 
kunnen maken in deze rare tijden, maar daarvoor hebben we wel jullie medewerking voor de volle 100% nodig. 
 
Het tijdschema zal vooralsnog als volgt zijn: 
 
Algemeen 
zo 16 augustus   Einde zomervakantie regio Noord 
zo 30 augustus   Einde zomervakantie regio Midden 
di 1 september   Speelzalen open (afhankelijk van overheidsmaatregelen) 
 
Jeugd 
zo 6 september   Deadline indienen teams jeugd 
do 10 september  ALV 
za 12 september  Publicatie afdelingscompetitie jeugd  
zo 20 september  Publicatie competitieboek 
za 26 september  Begin afdelingscompetitie jeugd 
 
Senioren 
wo 9 september  Deadline indienen teams senioren 
do 10 september  ALV  
za 5 t/m za 12 september Keuren teams senioren 
za 12 of zo 13 september Overleg dispensaties teams (datum en tijd volgt nog) 
za 19 september  Publicatie afdelingscompetitie senioren 
zo 20 september  Publicatie competitieboek en invalbeperkingen senioren 
ma 21 september  Begin afdelingscompetitie senioren 
 
Dit betekent dus dat de indeling letterlijk 2 à 3 dagen voor het daadwerkelijke begin van de competitie bekend is. 
Echter: de speelweken zijn wel bekend (zie verderop). Dus informeer uw spelers nu alvast in welke weken de 
competitie is, zodat men met name de eerste speelweek vrijhoudt. En vermeld ook nadrukkelijk dat de indeling pas op 
het laatste moment bekend zal zijn. Dit creëert hopelijk dat we zoveel mogelijk teams krijgen die zich inschrijven voor 
de competitie, met een groot nadeel dat we niet eerder het schema weten. Wij denken dat dit beter is dan nu veel 
teams die afvallen vanwege het onzekere karakter van het zover vooruitkijken. 
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Wij snappen ook dat dit wellicht met huren van zalen een probleem kan opleveren. Probeer hier in deze uitzonderlijke 
tijden met de verhuurder uit te komen. Mochten hier toch problemen bij zijn, communiceer dan constructief met de 
competitiecommissie. Wellicht kunnen we nog iets betekenen in een mogelijke oplossing. We kunnen in ieder geval 
meedenken. 
 
Algemene Ledenvergadering: (ALV) 
De ALV staat dit jaar op donderdag 10 september 2020 gepland. Hier is voor gekozen door o.a. de hierboven 
beschreven planning voor de competitie. We weten dan namelijk hoeveel teams zich hebben ingeschreven, we weten 
in hoeverre de 1,5 meter afstand toegepast moet worden (bijvoorbeeld noodgedwongen zonder het dubbel in alle 
klassen) en welke eventuele verdere overheidsmaatregelen er gelden. Tevens weten we dan hopelijk of er überhaupt 
gespeeld kan worden vanaf 21 september 2020. 
 
Daarnaast zijn er een aantal reglementswijzigingen nodig i.v.m. het nieuwe Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) en 
wellicht nog andere wijzigingen i.v.m. de COVID-19 situatie.  
 
Hoe en waar de ALV zal plaatsvinden zal later bekeken worden. Dit wederom rekening houdend met de dan geldende 
overheidsmaatregelen. 
 
 
Speelweken: 
Aangezien het landelijke schema geen rekening heeft gehouden met de herfstvakantie en tevens al de tweede week 
van september begint hebben we als competitiecommissie in overleg met het AB besloten om één week later te 
beginnen. Dit om de verenigingen één  week de tijd te geven om na de zomervakantie de teams duidelijk te krijgen en 
spelers tevens wat extra tijd te geven om te trainen.  
 
Hierdoor hebben we wat weken moeten schuiven en loopt het niet geheel met landelijk gelijk. We hebben ervoor 
gezorgd dat teams niet binnen 3 speelweken tegen dezelfde tegenstander moeten en daarbij elke helft eenmaal tegen 
elke tegenstander speelt. Eén en ander komt voort uit de feedback die wij de afgelopen seizoenen van spelers en 
verenigingen hebben gekregen. 
 
Er zullen mogelijk twee toernooien voor de jeugd zijn die samenvallen met de speelweken van de afdeling, namelijk het 
Ranglijsttoernooi in Tilburg en het Ranglijsttoernooi in Assen. Mocht dit problemen opleveren om een compleet 
jeugdteam op de been te brengen moet dit voor 27 september 2020 bij de AJCL gemeld worden. De wedstrijd zal dan 
naar 5 december 2020 verplaatst worden of naar een andere datum waar beiden verenigingen mee akkoord zijn.  
Mocht het voor beide toernooien een probleem opleveren, dan wordt gekeken hoe dit opgelost wordt. Wij hopen dat 
verenigingen/teams onderling uitkomen en doen een beroep op de tegenstanders om zich hierin zo flexibel mogelijk op 
te stellen. 
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Maandag t/m  
zaterdag 

Kalender  
week 

Speelronde  
afdeling  
SENIOREN 

Speelronde  
afdeling  
JEUGD 

  
Speelronde  
landelijk  
SENIOREN 

Speelronde  
landelijk  
JEUGD 

30-08 t/m 05-09 36           

07-09 t/m 12-09 37           

14-09 t/m 19-09 38       1 1 

21-09 t/m 26-09 39 1 1   2 2 

28-09 t/m 03-10 40 3 3   3 3 

05-10 t/m 10-10 41 4 4   4 4 

12-10 t/m 17-10 
42 

vak. noord 
vrij vrij   5 5 

19-10 t/m 24-10 
43 

vak. 
midden 

5 5   6 6 

26-10 t/m 31-10 44 7 7   7 7 

02-11 t/m 07-11 45 8 8   8 8 

09-11 t/m 14-11 46 6 6   vrij vrij 

16-11 t/m 21-11 47 9 9   9 9 

23-11 t/m 28-11 48 10 10   10 10 

30-11 t/m 05-12 49 vrij  vrij        

07-12 t/m 12-12 50 2 2       

14-12 t/m 19-12 51           

 
 
Wij verzoeken jullie uitdrukkelijk om de leden te informeren over het in dit bulletin gegeven informatie. 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Het AB, de Competitiecommissie en Competitieleiders 


