Afdelingscompetities in de afdeling West
jeugdcompetitie
duo-competitie senioren
reguliere competitie senioren

1

1. INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk

Pagina

1.

Inhoudsopgave

2

2.

Belangrijke adressen

3

3.

Invoer wedstrijdformulieren in NAS (Competitiemodule)

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Website afdeling West
Correspondentie
Speeldagen en aanvangstijden
Beschikbaarheid speelzaal
Spelregels
Reglement Hoofdklasse

6
6
6
6
6
6

10.
11.
12.

Wisselen van bat tijdens wedstrijd
Time-out regel
Lidmaatschaps– en legitimatiebewijzen

7
7
7

13.
14.
15.

Teamopgave
Samenstelling teams
Niet opkomen, te laat aanvangen en overmacht

8
8
8

16.

Het eerder spelen van een wedstrijd

9

17.

Uitstel van wedstrijden

10

18.

Invallersbepalingen

11

19.

Dispensatieregeling jeugdspelers seizoen 2016-2017

13

20.
21.

Terugtrekken van teams
Gelijk eindigen van teams

14
15

22.
23.

Leeftijdsgrenzen
Protesten

15
15

24.
25.
26.

Invoering niet-celluloid bal
Lijmen
Bat controle

16
16
16

27.
28.

Roken
Overig

17
17

29.

Promotie/degradatieregeling voorjaar 2017 senioren

18

30.

Boetelijst competitieseizoen 2016-2017

19

31.

AB-besluiten NTTB West competitieseizoen 2016-2017

20

2

2. BELANGRIJKE ADRESSEN
2.01 Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW):
Voorzitter Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW)
Vally Karagantcheff
tel:
070-3475373
Isabellaland 1564, 2591 EJ Den Haag
e-mail: vkaragantcheff@kpnmail.nl
Coördinator Competitie-uitvoering
Hans van Rutten
Valkenhof 49, 2651 WJ Berkel en Rodenrijs
(tel. bereikbaar tussen 18.45 en 19.45 u)

tel:

010-5190055

e-mail: rutten@nttb-west.nl

Afdelingscompetitieleider top reguliere seniorencompetitie (hoofdklasse, 1e en 2e)
Job de Kruiff
tel:
06-23723692
Marislaan 47, 2316 XW Leiden
e-mail: jobdkruiff@gmail.com
Regiocompetitieleider duocompetitie
Hans van Rutten
Valkenhof 49, 2651 WJ Berkel en Rodenrijs
(tel bereikbaar tussen 18.45 en 19.45 u)

tel:

010-5190055

e-mail: rutten@nttb-west.nl

Regiocompetitieleider regio Noord reguliere seniorencompetitie (vanaf 3e klasse)
Erik van der Zwet
tel:
06-50252374
Watermunt 63, 2377 DT Oude Wetering
e-mail: evdzwet@nttb-west.nl
Regiocompetitieleider regio Zuid reguliere seniorencompetitie (vanaf 3e klasse)
Jan Willem van den Bosch
tel
0180-683024
IJsseldijk Noord 15, 2935 BG Ouderkerk ad IJssel e-mail: bosch@nttb-west.nl
Afdelingscompetiteleider jeugdcompetitie
Kevin Olijerhoek
Plantage 145, 2377 AD Oude Wetering

tel:
06-11368109
e-mail: olijerhoek@nttb-west.nl

Competitie-ondersteuner senioren- en jeugdcompetities
Harry Sintemaartensdijk
tel:
010-5114621
Julianastraat 8, 2651 DP Berkel en Rodenrijs
e-mail: harry.smd@kpnmail.nl
2.02 Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Frans Muijzers
Brechtzijde 39
2725 NR Zoetermeer

tel.

06-50520101

email:

voorzitter@nttb-west.nl

Secretaris
Martijn Haalman

email: secretaris@nttb-west.nl

Penningmeester
Antoni Mets

email: penningmeester@nttb-west.nl
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3. INVOER WEDSTRIJDFORMULIEREN IN NAS (COMPETITIEMODULE)
Voor het aanvragen van een inlognaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de competitiemodule in
NAS kunt u contact opnemen met het NTTB Bondsbureau.
De competitieadministratie verloopt volledig via de competitiemodule in NAS (NTTB Administratie Systeem).
De wedstrijdsecretarissen, of een andere door deze functionaris aangewezen persoon of personen, zijn
verplicht om wekelijks de uitslagen en persoonlijke resultaten van de thuisspelende teams in NAS in te
voeren.
De thuisspelende vereniging is derhalve verantwoordelijk voor het juist en tijdig invoeren van de uitslagen en
persoonlijke resultaten in NAS.
Alle uitslagen van een bepaalde speelweek dienen uiterlijk op zondag voor 12:00 uur volgend op de
voorafgaande speelweek te zijn ingevoerd in NAS.
Om de resultaten van de laatste speelweek snel beschikbaar te hebben in NAS zal strikt de hand worden
gehouden aan de tijdige invoer van de uitslagen en persoonlijke resultaten. Het niet c.q. te laat invoeren van
de uitslagen in NAS zal worden beboet (zie boetelijst)
De in het NAS-systeem ingevoerde competitieresultaten zullen realtime worden gepubliceerd op de website
van de afdeling. Deze zijn dan voor alle (competitiespelende) leden en overige geïnteresseerden te
raadplegen.
De door de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken uit te voeren schaduwadministratie, dit betreft de
originele wedstrijdformulieren aan de hand waarvan de door de thuisspelende verenigingen ingevoerde
uitslagen in NAS worden geverifieerd, is per 1 juli 2015 jl. afgeschaft.
De verplichte (digitale) inzending van de papieren -originele- wedstrijdformulieren is derhalve stopgezet, er
geldt alleen nog een bewaarplicht voor de verenigingen (zie procedure hieronder).
In de nieuwe procedure wordt de controle van de wedstrijdformulieren -vooruitlopend op de technische
aanpassing van NAS en met inachtneming van de toepasselijke reglementen- gedelegeerd aan de
verenigingen.
Daarmee verschuift de rol van de afdeling vwb het beheer en de verwerking van de competitie-administratie
van uitvoerder naar toezichthouder, zodat een correcte uitvoering kan worden gewaarborgd.
Deze procedure luidt alsvolgt:
1. Tijdens alle competitiewedstrijden dient gebruik te worden gemaakt van officiële wedstrijdformulieren van
de NTTB, welke verkrijgbaar zijn bij het Bondsbureau te Zoetermeer (online te bestellen via de site van
NTTB West). Er zijn aparte formulieren voor de reguliere competities (senioren en jeugd) en de
duocompetitie.
Het origineel en de 2e kopie/doorslag worden behouden door de thuisspelende vereniging. De 1e
kopie/doorslag van het originele wedstrijdformulier dient na afloop van de wedstrijd aan de aanvoerder van
de tegenstander te worden overhandigd.
2. De thuisspelende vereniging vult het digitale wedstrijdformulier in NAS in aan de hand van de gegevens
van het originele (papieren) wedstrijdformulier en de uitspelende vereniging moet controleren of dit juist is
gedaan.
Het invoeren van de uitslag in NAS kan gedaan worden door in de competitiemodule op de site van de
afdeling te klikken op het betreffende wedstrijdnummer. Hier kan gecontroleerd worden of de uitslag en de
persoonlijke resultaten goed zijn ingevoerd.
Het juist en volledig invullen van het originele wedstrijdformulier blijft derhalve van groot belang. Het
papieren (originele) wedstrijdformulier heeft weliswaar geen formele status meer (het digitale
wedstrijdformulier heeft deze functie overgenomen) maar het fungeert nog wel als belangrijk controle cq.
bewijsmiddel voor de competitieleiding.
De aanvoerders van beide teams cq. verenigingen vervullen in deze een cruciale rol, zij dienen na afloop
van een wedstrijd de ingevulde gegevens op het originele (papieren) wedstrijdformulier te verifiëren en
vervolgens te accorderen.
Bij eventuele problemen tussen verenigingen over de juistheid van de ingevoerde gegevens in het digitale
wedstrijdformulier (in NAS) zal daarom door de competitieleiding uitgegaan worden van de gegevens die
vermeld zijn op het originele (papieren) wedstrijdformulier.
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Aandachtspunten bij het invullen van de persoonlijke resultaten in het (digitale en papieren)
wedstrijdformulier (NAS):
1. een wedstrijd die niet is gespeeld vanwege het niet opkomen van een tegenstander telt niet mee in
het persoonlijk resultaat van beide spelers. Als gamestanden dient 3x 11-0 te worden ingevuld en
als setstand 1-0 (of andersom).
2. een wedstrijd die niet is gestart vanwege opgave van een tegenstander door een blessure telt niet
mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Er worden geen gamestanden vermeld maar
(liggende) streepjes en als setstand 1-0 (of andersom)
3. een wedstrijd die wel is gestart maar vanwege opgave van een tegenstander door een blessure is
gestaakt telt wel mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Alleen de gamestanden die
(eventueel) voltooid zijn en de stand waarop de wedstrijd werd gestaakt worden vermeld; in de niet
gespeelde games worden streepjes gezet. Als setstand moet 1-0 (of andersom) worden genoteerd.
Bij de (eventuele) overige, niet gespeelde, wedstrijden van de geblesseerde speler moeten ook
streepjes worden gezet in de games maar moet als setstand 1-0 (of andersom) worden ingevuld.
Deze wedstrijden tellen niet mee in het persoonlijk resultaat.
Voorbeeld: A moet tegen X opgeven in de 3e game bij de stand 11-7, 7-11 en 5-5. Op het formulier
komt dan te staan: A – X: 11-7, 7-11, 5-5, ---, --- : 0 – 1
Indien een wedstrijd niet is gestart of niet is beëindigd dient de reden hiervan op de achterkant van het
originele (papieren) wedstrijdformulier te worden vermeld. Dit is van belang bij eventuele controle van het
wedstrijdformulier door de competitieleider.
3. De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging moet het originele formulier en de
wedstrijdsecretaris van de uitspelende vereniging moet hun kopie (dit is de 1e kopie/doorslag van het
originele wedstrijdformulier) bewaren.
De 2e kopie/doorslag van het originele wedstrijdformulier kan behouden worden door de aanvoerder van het
thuisspelende team.
De bewaartermijn voor de voorjaarscompetitie is tot 30 juni en voor de najaarscompetitie tot 31 december.
4. Als er een fout in het digitale wedstrijdformulier (in NAS) wordt geconstateerd (door bijv. een speler van
het bezoekende team) dient dit gemeld te worden bij de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging.
De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging kijkt de fout na en neemt eventueel contact op met
de aanvoerder van het betreffende team. Meestal zal het een invoerfout betreffen en geen moedwillige fout.
Belangrijk is dat de ingevoerde gegevens in het digitale wedstrijdformulier (in NAS) uiterlijk maandag
volgend op de voorafgaande speelweek door beide verenigingen worden gecontroleerd zodat eventuele
fouten tijdig kunnen worden gecorrigeerd.
Invoerfouten moeten gemeld worden aan de competitieondersteuner, dhr. H. Sintemaartensdijk, die voor
aanpassing van de foutief ingevoerde gegevens zal zorgdragen.
Als na controle van de ingevoerde gegevens beide verenigingen het niet eens zijn over de juistheid van de
ingevoerde gegevens dan kan protest worden ingediend bij dhr. H. (Harry) Sintemaartensdijk via email
harry.smd@kpnmail.nl.
Dhr. Sintemaartensdijk kan dan bij beide verenigingen het formulier opvragen en daarna de uitslag
(eventueel) aanpassen.
5. Evenals voorgaande jaren moeten uitslagen in NAS uiterlijk zijn ingevoerd op zondag om 12:00 uur.
De uitslagen zijn na invoer niet meer te wijzigen door de verenigingen. Als er fouten in het digitale
wedstrijdformulier (zie punt 4) moeten worden gecorrigeerd dan zal dit achteraf worden uitgevoerd door de
competitieondersteuner van de CCW.
Protesten op ingevoerde formulieren kunnen tot en met de zaterdag daarna (in de daaropvolgende
speelweek) bij de competitie-ondersteuner (Dhr. H. Sintemaartensdijk) worden ingediend. Protesten die
daarna nog worden ingediend zullen in principe niet worden gehonoreerd, tenzij er duidelijk sprake is van
overmacht, waardoor controle niet eerder kon plaatsvinden.
6. Het staat de verenigingen vrij de wijze van controle zelf te bepalen.
Dit kan gedaan worden door de wedstrijdsecretaris, maar hij kan dat ook bij de betreffende teams
neerleggen. Voorwaarde is wel dat de wedstrijdsecretaris van de bezoekende vereniging uiteindelijk de
kopie van het wedstrijdformulier in zijn bezit heeft en bewaart.
Het origineel dient zoals hierboven is aangegeven te worden bewaard door de wedstrijdsecretaris van de
thuisspelende vereniging.
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4. WEBSITE NTTB AFDELING WEST
De competitiegegevens, toernooi-informatie en nog heel wat andere nieuwsberichten en
achtergrondartikelen van de afdeling West verschijnen op de onlangs geheel vernieuwde website van de
NTTB afdeling West (www.nttb-west.nl). Daarom is het van belang dat u regelmatig de afdelingswebsite
bezoekt om op de hoogte te blijven van het regionale en lokale nieuws.
5. CORRESPONDENTIE
Alle correspondentie over de competitie, zoals ook de formulieren voor het verzetten van wedstrijden en
toevoegingen aan teams, stuurt u aan de betrokken competitieleiders (zie voor overzicht pagina 3).
Mededelingen van de competitieleiders, zoals bevestigingen van verplaatste wedstrijden en wijzigingen in
contactgegevens van wedstrijdsecretarissen, alsmede de boetelijst zullen op de nieuwspagina van de
website van de afdeling wekelijks worden vermeld.
6. SPEELDAGEN EN AANVANGSTIJDEN
De wedstrijden in de topcompetitie, regiocompetities (reguliere competitie senioren) en de duocompetities
dienen op doordeweekse avonden (maandag t/m vrijdag) plaats te vinden.
De aanvangstijden mogen niet voor 19:30 uur en na 20:30 uur liggen.
De wedstrijden in de topcompetitie (Hoofd t/m 2e klasse) mogen eventueel ook op zaterdag worden
gespeeld. Hiervoor gelden de volgende aanvangstijden: tussen 12:00 uur en 18:00 uur.
De wedstrijden in de jeugdcompetitie dienen op zaterdag te worden gespeeld. De aanvangstijden moeten
liggen tussen 10:00 uur en 14:00 uur.
Aanvragen voor dispensatie op dit aanvangsuur worden alleen in behandeling genomen als gemotiveerd
aangegeven wordt waarom dispensatie nodig is (bijv. vanwege beschikbaarheid speelzaal)
De teams dienen zich stipt te houden aan de in het wedstrijdprogramma vermelde aanvangstijden. Indien
wedstrijden niet op het gestelde aanvangstijdstip (tijdstip vermeld in het wedstrijdprogramma) aanvangen
kan zowel de thuis als uitspelende vereniging hiervan een aantekening op de achterkant van het
wedstrijdformulier maken, waarbij door beide aanvoerders voor gezien moet worden getekend.
De CCW zal aan de te laatkomende vereniging cq team vervolgens een boete opleggen.
De CCW verwijst tevens naar de bepalingen omtrent het te laat komen van spelers cq. teams in het
Afdelingscompetitiereglement (art. 3.9 en art. 3.10 ACR).
7. BESCHIKBAARHEID SPEELZAAL
De speelzaal dient voor een competitiewedstrijd minimaal vier (4) uur beschikbaar te zijn. Voorts dient de
zaal gedurende alle competitieweken beschikbaar te zijn. Het speelschema voor de najaarscompetitie 2016
is in mei op de site gepubliceerd. Indien uw vereniging op bepaalde data niet de beschikking heeft over een
speelzaal verzoeken wij u dit met opgave van redenen te vermelden op het betreffende formulier voor de
teamopgave.
8. SPELREGELS
Op de wedstrijden zijn de spelregels van de NTTB van toepassing. Tijdens competitiewedstrijden moet de
meest recente NTTB uitgave van alle spelregels in de zaal aanwezig zijn (art. 2 CR).
Het Afdelingscompetitiereglement (ACR) verschilt van de spelregels in het Spelregelboekje van de NTTB en
ook het Competitiereglement van de NTTB. Daar waar niets in het ACR vermeld staat zijn de spelregels en
het Competitiereglement van de NTTB van toepassing.
9. REGLEMENT HOOFDKLASSE
In de Hoofdklasse wordt een afwijkend speelsysteem gespeeld. Deze klasse bestaat uit 3 poules van 8
teams, die eerst een halve competitie spelen (de voorronde). Na afloop van de halve competitie zullen de
poules gesplitst worden.
De nummers 1 t/m 4 van iedere poule spelen om promotie naar de 3e divisie (play-offs). In de play-offs
worden zogenaamde beslissingswedstrijden gespeeld. De nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2
tegen de nummer 3 (halve finale) spelen een thuis- en een uitwedstrijd tegen elkaar. De winnaars daarvan
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spelen 1 wedstrijd (finale) op neutraal terrein om het kampioenschap en promotie. De verliezers spelen nog
een beslissingsreeks om de resterende promotieplaatsen.
De nummers 5 t/m 8 van iedere poule spelen om behoud cq. degradatie (play-downs). In de play downs om
degradatie zal opnieuw een poule van 4 worden gespeeld waarbij de teams eenmaal tegenelkaar uitkomen
(halve competitie). De 2 teams die uiteindelijk het laagste aantal punten hebben degraderen. De behaalde
resultaten uit de eerste 7 wedstrijden blijven meetellen.
Op de wedstrijden in de play-offs en play-downs alsmede mogelijke extra beslissingswedstrijden zijn de
bepalingen van het Competitiereglement van toepassing die gelden voor Beslissingswedstrijden (artikelen
31, 33 en 35):
- naast het overige bepaalde in artikel 31 CR heeft elke invaller voor iedere beslissingswedstrijd of reeks
wedstrijden toestemming nodig van de competitieleider. Het maximale aantal van drie invalbeurten
per competitie mag in beslissingscompetitiewedstrijden niet worden overschreden.
- alleen spelers die in de onmiddellijk eraan voorafgaande competitiewedstrijdenreeks (de voorronde) in ten
minste 3 competitiewedstrijden van het betreffende team in het enkelspel zijn uitgekomen
mogen tijdens de play-offs cq. play-downs worden opgesteld. Voor het opstellen van een speler die niet
aan deze norm voldoet, dient de betrokken lidvereniging toestemming te vragen aan de betrokken
competitieleider.
Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk is aangetoond dat een der gerechtigde
spelers verhinderd is.
- indien de wedstrijden in de halve finale van de play-offs gelijk eindigen (beide teams winnen 1 keer, of
beide wedstrijden eindigen in een gelijkspel) dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 CR van toepassing.
Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.
- indien de wedstrijd in de finale van de play-offs gelijk eindigt dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 CR van
toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.
- indien na de wedstrijden in de play-downs (halve competitie) twee of meer teams gelijk zijn geëindigd
(gelijk aantal winstpunten) dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 CR van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel
geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.
10. WISSELEN VAN BAT TIJDENS WEDSTRIJD
M.i.v. 1 augustus 2008 is de volgende regel van toepassing voor het wisselen van een bat:
Tijdens een wedstrijd mag een bat niet worden verwisseld tenzij het, tijdens de wedstrijd, zonder opzet zo
beschadigd is dat het niet meer gebruikt kan worden. Als dit gebeurt dient het beschadigde bat meteen
vervangen te worden door een bat dat de speler in de speelruimte heeft meegebracht of dat hem daar wordt
aangereikt.
11. TIME-OUT REGEL
Vanaf 1 januari 2010 is ook in onze afdeling het nemen van een time-out tijdens een competitiewedstrijd
toegestaan. Dit geldt voor alle bestaande competities (en alle klassen) binnen de afdeling.
De invoering van de time-out in alle competitieklassen betekent dat tijdens een individuele wedstrijd een
speler of paar (dubbel) het recht heeft om 1 time-out van maximaal 1 minuut aan te vragen. Dit kan worden
gedaan door de speler of paar (dubbel) zelf of door de coach (individuele wedstrijd) of de teamaanvoerder
(teamwedstrijd); de time-out dient te worden aangevraagd bij de scheidsrechter door met beide handen de
letter T te vormen.
De scheidsrechter houdt vervolgens de tijd bij (maximaal 1 minuut) met bijvoorbeeld een horloge, een
wandklok of een stopwatch en roept na het verstrijken van de minuut: ‘TIJD’
12. LIDMAATSCHAPS -EN LEGITIMATIEBEWIJZEN
Iedere competitiespeler dient zich tijdens een competitiewedstrijd te kunnen legitimeren met het door de
NTTB verstrekte lidmaatschapsbewijs (indien niet verstrekt svp contact opnemen met Bondsbureau) of indien niet aanwezig- ander geldig legitimatiebewijs zoals een ID-kaart of rijbewijs. Op verzoek dient deze
getoond te worden. Indien hij/zij zich niet kan legitimeren dient een handtekening op het wedstrijdformulier te
worden gezet.
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Tevens dient iedere speler/speelster zich te kunnen legitimeren bij de in art. 8.2 Competitiereglement (CR)
en art. 3.2 Afdelingscompetitiereglement (ACR) genoemde functionarissen.
13. TEAMOPGAVE
Iedere speler dient naar speelsterkte te worden opgegeven op de teamlijst van een vereniging. Indien dit
door omstandigheden niet mogelijk is kan de competitieleider aanvullende maatregelen treffen (art. 2.3
ACR).
Naast een invalverbod voor een of meerdere teams kan besloten worden om een speler in te delen in een
lager genummerd team van de vereniging, teams te hernummeren of een bepaald team een promotieverbod
op te leggen.
Alleen competitiegerechtigde leden mogen aan de competitie deelnemen. Voorts zijn alleen gerechtigd om
te spelen de (via NAS) aan de betrokken competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers van een
team (art 2.2 ACR).
Indien u een speler na indiening van de teamlijsten in NAS aan de competitie wilt laten deelnemen moet u
twee zaken regelen (art. 2.3.6 ACR) in de hieronder aangegeven volgorde:
a.
Het lid dient eerst competitiegerechtigd te worden gemaakt in NAS.
b.
U vraagt de betrokken competitieleider of de speler mag worden toegevoegd onder vermelding van
het teamnummer.
Dit mag op 2 verschillende manieren:
1
U vraagt vóóraf aan de te spelen wedstrijd mondelinge of schriftelijke toestemming aan de
competitieleider (te prefereren boven mogelijkheid 2 vanwege eventuele verboden op te
leggen door de competitieleider)
2
U vraagt achteraf (dus nadat de wedstrijd is gespeeld) mondelinge of schriftelijke
toestemming aan de competitieleider om speler in kwestie toe te voegen aan de teamlijst
(kan problemen opleveren wanneer de competitieleider alsnog geen toestemming verleent!).
De competitieleider zal u melden of hij al dan niet toestemming geeft.
14. SAMENSTELLING TEAMS
Competitiegerechtigde leden mogen zowel uitkomen in de reguliere seniorencompetitie als de duocompetitie
senioren maar voorwaarde hierbij is wel dat de wedstrijden normaal doorgang kunnen vinden. Het is niet de
bedoeling dat wedstrijden worden verplaatst omdat spelers ook in de duocompetitie (of andersom) spelen.
Een tegenstander hoeft in dit soort gevallen dan ook zeker niet mee te werken aan een verzoek tot
verplaatsing!
In de reguliere competities jeugd en senioren bestaat elk team uit drie spelers, in de duo-competitie senioren
uit twee spelers. Teams kunnen alleen spelen in de op de teamlijst aangegeven samenstelling, eventueel
aangevuld met invallers uit hoger genummerde teams.
Voor de drie laagste klassen van de reguliere competitie, de drie laagste klassen van de duocompetitie
senioren alsmede de laagste klassen (5e klasse en Pupillen-C) van de jeugdcompetitie gelden afwijkende
invallerbepalingen: zie paragraaf 18 van dit Competitieboek.
Elk team dient volledig op te komen.
Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen spelers uit dat team, die tijdens een
competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel van die
betreffende competitiewedstrijd (art. 3.1.1 ACR).
LET OP: de 4e of evt. 5e (dubbelende) speler moet deel uitmaken van het betrokken team. Het is niet
toegestaan binnen deze regel een invaller als 4e speler voor het dubbelspel op te stellen.
Voor de duocompetitie bij de senioren geldt dezelfde regel.
LET OP: het is een speler toegestaan om voor 2 verschillende verenigingen uit te komen in de reguliere of
duocompetitie waarbij als restrictie geldt dat een speler slechts voor één vereniging in een bepaalde
competitie mag uitkomen, ook als invaller.
Hij/zij mag dus in dezelfde competitie maar op één teamlijst (van één vereniging) voorkomen.
15. NIET OF ONVOLLEDIG OPKOMEN, TE LAAT AANVANGEN EN OVERMACHT
Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of
overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet opgekomen
beschouwd. (zie art. 3.10.2 ACR)
In het digitale wedstrijdformulier in NAS dient het niet opkomen te worden ingevuld.
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De aanvoerder van het aanwezige team maakt tevens op het originele (papieren) wedstrijdformulier een
aantekening dat de wedstrijd wegens niet opkomen van de tegenstander niet is gespeeld.
Het originele formulier dient binnen een week na de vastgestelde speeldatum (digitaal) te worden
ingezonden naar de competitie-ondersteuner: dhr. H. (Harry) Sintemaartensdijk (zie voor adres pagina 3).
Dit mag eventueel ook via het emailadres: seniorencompscan@gmail.com
De 1e kopie van het wedstrijdformulier dient te worden gezonden aan de lid-vereniging van het andere team
dat bij deze wedstrijd betrokken was. De 2e kopie kan behouden worden door de wel aanwezige vereniging.
Tevens dient hiervan binnen 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd mondeling of
schriftelijk melding te worden gedaan bij de betrokken competitieleider (zie voor overzicht
competitieleiders op pagina 3).
Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur
de wedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover
mogelijk nog worden gespeeld.
Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het originele (papieren)
wedstrijdformulier, deze kan eventueel voor controle worden opgevraagd door de betrokken competitieleider.
Tevens dient hiervan binnen 48 uur mondeling of schriftelijk melding te worden gedaan bij de
betrokken competitieleider die aan het te laat komende team(s) een boete kan opleggen.
Indien het team niet is opgekomen kan het een beroep doen op overmacht. Dit beroep dient uiterlijk 48 uur
na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de wedstrijd te zijn ingediend bij de betrokken
competitieleider. Het team zendt een afschrift van het beroep aan de lid-vereniging van het andere team dat
bij deze wedstrijd betrokken was.
De betrokken competitieleider beslist of inderdaad sprake is geweest van overmacht (art. 3.10.5 ACR).
Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider het niet opgekomen team winstpunten in
mindering brengen. Het aantal winstpunten in mindering is gelijk aan het maximaal aantal te behalen
winstpunten in die competitiewedstrijd.
De betrokken competitieleider kan de lidvereniging waarvan het team onvolledig is een boete
opleggen.
De betrokken competitieleider zal hiervan afzien indien aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldaan:
a. de betrokken competitieleider wordt uiterlijk op de maandag na de speelweek waarin de betreffende
wedstrijd is gespeeld door de wedstrijdsecretaris -telefonisch of per email- op de hoogte gesteld van het
onvolledig opkomen van het betreffende team.
b. het onvolledig opkomen wordt door (de aanvoerder van) het betreffende team op de achterkant van het
wedstrijdformulier -met reden- vermeld.
Er dient echter altijd een aantekening van het onvolledig opkomen op de achterkant van het
wedstrijdformulier te worden gemaakt.
Niet gemeld onvolledig opkomen wordt beboet. Een team waarvan slechts één (1) speler opkomt wordt
geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen.
Raadpleeg voor alle bepalingen mbt het niet opkomen van team(s) en te laat aanvangen van wedstrijden het
Afdelingscompetitiereglement (ACR), t.w. de artikelen 3.9, 3.10, 3.11 en 3.12.
Bovenstaande geldt ook voor de duocompetitie met dien verstande dat een team waarvan slechts één (1)
speler opkomt geacht wordt WEL te zijn opgekomen dus de wedstrijd dient dan gewoon gespeeld te
worden. De punten van de niet gespeelde partijen gaan dan automatisch naar het (eventueel) wel volledige
team.
Het moge duidelijk zijn dat deze situatie door iedere vereniging zoveel mogelijk dient te worden voorkomen!
16. HET EERDER SPELEN VAN EEN WEDSTRIJD
Indien een wedstrijd niet op de aangegeven datum gespeeld kan worden, dan mogen de
wedstrijdsecretarissen in goed onderling overleg een andere datum vaststellen. Deze moet echter eerder of
in dezelfde speelweek zijn dan de oorspronkelijke datum.
Beide verenigingen dienen e.e.a. uiterlijk 4 dagen voor de oorspronkelijke speeldag schriftelijk aan de
competitieleider te bevestigen. Gebruik hiervoor het formulier op de internetsite van de afdeling. Indien niet
conform het bovenstaande wordt gehandeld wordt een boete opgelegd en verdere maatregelen
(puntenaftrek) kunnen volgen.
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Voor de duocompetitie bij de senioren gelden soepelere regels: indien één of beide teams de wedstrijd niet
op de vastgestelde of overeengekomen datum kan (kunnen) spelen treedt de wedstrijdsecretaris van de
verzoekende vereniging met zijn/haar collega-wedstrijdsecretaris in overleg teneinde een nieuwe datum vast
te stellen. De competitieleider wordt door hen beiden schriftelijk geinformeerd over de nieuwe vastgestelde
of overeengekomen datum (zie art. 4.5 ACR).
17. UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN
U dient minstens vier dagen (4x24 uur) voor de wedstrijd bij de betreffende competitieleider uitstel te vragen
via het formulier op de internetsite van de afdeling. Naast vermelding van de reden van het gevraagde uitstel
moet ook een nieuw datumvoorstel worden ingevuld.
Beide verenigingen dienen dit formulier volledig in te vullen waarmee ze zich akkoord verklaren met het
nieuwe datumvoorstel.
De competitieleider stelt u binnen 3 x 24 uur op de hoogte van zijn beslissing (art. 17 CR).
Het onderling regelen van uitstel van wedstrijden zonder toestemming van de betreffende competitieleider is
niet toegestaan en kan leiden tot het opleggen van een boete.
In - naar het oordeel van de RCL/AJCL - te voorziene gevallen als bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea,
huwelijken en werkzaamheden zal geen uitstel worden verleend.
Verder dient met de volgende regels rekening te worden gehouden:
-

-

wedstrijden uit de 1e helft van het programma moeten ook in de 1e helft worden ingehaald en
wedstrijden in de 2e helft van het programma in de 2e helft. Slechts ter beoordeling van de betreffende
competitieleider kan alleen bij wijze van hoge uitzondering een wedstrijd uit de 2e helft na afloop van de
competitie nog worden ingehaald.
verzoeken tot verplaatsing moeten tijdig worden ingediend. Het te laat indienen van een verzoek om
uitstel van een wedstrijd bij de betreffende competitieleider (d.w.z. korter dan 4 dagen voor de
betreffende wedstrijd) zal, behoudens in overmachtsituaties (zie hieronder), leiden tot het opleggen van
maatregelen (boetes en/of puntenaftrek).

In bepaalde situaties kan er sprake zijn van overmacht (bijv. bij ziekte- en sterftegevallen) waardoor aan
bovenstaande bepaling (tijdig aanvragen van uitstel) niet kan worden voldaan.
In deze -niet voorziene- gevallen geldt de volgende regeling:
-

-

-

er dient onmiddellijk en bovendien telefonisch contact te worden opgenomen met de
wedstrijdsecretaris van de tegenstander over het niet kunnen opkomen van een bepaald team, in elk
geval als dergelijke situaties zich binnen 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd voordoen.
Een overmachtsituatie dient in elk geval minimaal 2 uur voor aanvang van een wedstrijd (tot 18:00
uur op een speelavond) bij de (wedstrijdsecretaris van de) tegenstander te worden gemeld.
Uitgangspunt hierbij is dat de spelers van een team nog niet zijn vertrokken van huis cq. in de speelzaal
aanwezig zijn.
indien een overmachtsituatie zich meer dan 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd voordoet mag
eventueel ook via een e-mailbericht de verhindering van een bepaald team worden gemeld aan de
wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Hierbij dient de wedstrijdsecretaris van de verzoekende
vereniging tevens om een leesbevestiging te vragen zodat hij/zij -ruim voor aanvang van de wedstrijdzekerheid heeft dat de tegenstander op de hoogte is van het niet doorgaan van een bepaalde wedstrijd.
Bij het uitblijven van een leesbevestiging dient de wedstrijdsecretaris van de verzoekende
vereniging alsnog (tijdig) telefonisch contact op te nemen met de collega-wedstrijdsecretaris of -als
deze niet op korte termijn bereikt kan worden- met een bestuurslid van de betreffende vereniging (voor
telefoonnummers: zie de verenigingsfunctionarissen in NAS).
in alle gevallen, waarbij er sprake van overmacht is, dient tevens de betrokken competitieleider voor
aanvang van de wedstrijd te worden ingelicht (eventueel per e-mail) over het uitstellen van de wedstrijd.
Daarbij dient ook te worden aangegeven of het telefonisch cq schriftelijk verzonden bericht (tijdig) is
bevestigd door de wedstrijdsecretaris of een ander persoon cq. functionaris van de betreffende
vereniging. De betrokken competitieleider beslist of inderdaad sprake is geweest van overmacht (art.
3.10.5 ACR).

De competitiecommissie zal bovenstaande regels voor het verplaatsen van wedstrijden strikt toepassen.
Voor de duocompetitie bij de senioren gelden soepelere regels: indien één of beide teams de wedstrijd niet
op de vastgestelde of overeengekomen datum kan (kunnen) spelen treedt de wedstrijdsecretaris van de
verzoekende vereniging ruim, doch minimaal 2 uur, voor aanvang van de wedstrijd met zijn/haar collega10

wedstrijdsecretaris in overleg teneinde een nieuwe datum vast te stellen. De competitieleider wordt door hen
beiden schriftelijk geinformeerd over de nieuwe vastgestelde of overeengekomen datum (zie art. 4.5 ACR).
18. INVALLERSBEPALINGEN
Invallen in de reguliere senioren- en jeugdcompetitie kan plaatsvinden conform de onderstaande regels:
1.
Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere
speler, behorende tot dezelfde lidvereniging, hem vervangen als invaller met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a. Vervanging door een invaller moet vóór aanvang van de competitiewedstrijd geschieden.
Een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer) dan
waartoe hij volgens de in artikel 2.3 ACR genoemde teamopgave behoort dan wel na een
teamwijziging op grond van artikel 2.6 ACR is gaan behoren.
Vanaf de 4e klasse t/m de 6e klasse van de reguliere seniorencompetitie mag men in dezelfde
klasse ook in een team met een hoger volgnummer invallen.
In de jeugdcompetitie is invallen (in dezelfde klasse) in een team met een hoger volgnummer
alleen toegestaan in de laagste klassen, t.w. junioren/kadettencompetitie: 5e klasse en
pupillen/welpencompetitie: Pupillen-C met de toevoeging dat een speler in beide laagste
klassen alleen in een team met een hoger volgnummer mag invallen mits deze invaller niet meer
dan 30% sterker is dan de sterkste reguliere speler die niet speelt.
b. In de Topcompetitie (Hoofd-, 1e en 2e klasse) en in de 3e klasse van de regio’s (reguliere
seniorencompetitie) mag de persoonlijke rating van de invaller niet hoger zijn dan die van de speler
met de hoogste persoonlijke rating van het team waarin hij invalt. Voor de bepaling van de
persoonlijke ratings wordt, voor de voorjaarscompetitie, als peildatum 8 december genomen en
voor de najaarscompetitie 1 juli. De persoonlijke ratings zijn op te vragen op
http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php

c.

d.

e.

f.

In de jeugdcompetitie: 4e klasse t/m promotieklasse (junioren/kadetten) en pupillen /
welpencompetitie: Pupillen-A en B mag de persoonlijke rating van de invaller niet hoger
zijn dan die van de speler met de hoogste persoonlijke rating van het team waarin hij invalt. Voor
de bepaling van de persoonlijke ratings wordt, voor de voorjaarscompetitie, als peildatum 8
december genomen en voor de najaarscompetitie 1 juli. De persoonlijke ratings zijn op te vragen
op http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php.
LET OP: BOVENSTAAND ARTIKEL IS NIEUW TOEGEVOEGD
Een speler mag na zijn vierde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller
uitkwam (ook evt. invalbeurten in de landelijke competitie tellen mee), gedurende het verdere
verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team waarin hij volgens de
teamopgave is opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft vervuld vóór het tijdstip van een
eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd.
Een speler die vanuit de duocompetitie invalt in de reguliere competitie mag alleen invallen in
dezelfde of een hogere klasse (klasse met een lager volgnummer) als waarin hij in de
duocompetitie speelt.
De speler, die invalt vanuit de duocompetitie, moet wel zijn opgesteld in een team in de reguliere
competitie en mag invallen in dit team of een hoger team (een team met een lager volgnummer)
De competitieleiders zullen beide teamlijsten vooraf controleren op een juiste sterktevolgorde,
waarbij het bepaalde in hoofdstuk 18 lid 1c van het Competitieboek zoveel mogelijk als
aanvullende richtlijn zal worden gehanteerd; indien een speler te laag staat opgesteld in een van
de beide competities zal de betrokken vereniging om aanpassing van de teamopgave worden
gevraagd. De competitieleiders zijn altijd gerechtigd om tijdens de competitie nog aanpassingen in
de teamopgaven door te voeren indien na controle blijkt dat spelers toch nog te laag staan
opgesteld in een van de beide competities.
Een dringend verzoek wordt daarom gedaan aan de wedstrijdsecretarissen om de teams naar eer
en geweten in te dienen.
Invalbeurten gemaakt door spelers vanuit de duocompetitie in de reguliere competitie tellen
niet als invalbeurt voor de duocompetitie.
Per competitie geldt echter een maximum van 4 invalbeurten. Een speler mag in theorie dus
8 invalbeurten in totaal (4x in de reguliere afdelings- en landelijke competitie en 4x in de
afdelingsduocompetitie) per seizoen maken.

LET OP:
Voor de landelijke competitie gelden afwijkende invallerbepalingen; een speler mag in de landelijke
competitie in een hoger genummerd team dan waartoe hij/zij volgens de teamlijst behoort maximaal 3x
invallen.
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Dit betekent dat een speler die vanuit de afdelingscompetitie van West invalt in de landelijke competitie in
totaal niet meer dan 3x mag invallen, de evt. gemaakte invalbeurten in de reguliere afdelingscompetitie (dus
Duocompetitie niet) tellen in dit aantal mee!!
Wordt dit aantal overschreden dan zullen de evt. behaalde punten in de landelijke competitie worden
teruggedraaid door de HCL.
Dus voor deze spelers geldt het maximum van 4 invalbeurten (regulier afdeling+landelijk of duo afdeling) cq.
8 invalbeurten (regulier afdeling+landelijk en duo afdeling) niet!!
2.

3.

Bij beslissingswedstrijden of promotie- of degradatiewedstrijden heeft elke invaller toestemming nodig
van de competitieleider. Het maximale aantal van vier invalbeurten per competitie mag ook in
beslissingscompetitiewedstrijden niet worden overschreden.
Voor de jeugdcompetitie geldt dat pupillen A alleen mogen invallen in de derde klasse en hoger en
pupillen B alleen mogen invallen in de vierde klasse en hoger.

Invallerbepalingen voor de duocompetitie (senioren) zijn:
4.
Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, kan elke speler,
behorende tot dezelfde lidvereniging, hem vervangen als invaller met inachtneming van de volgende
bepalingen:
a. Vervanging door een invaller moet vóór aanvang van de competitiewedstrijd geschieden. Een
speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer) dan
waartoe hij volgens de in 2.3 ACR genoemde teamopgave behoort dan wel na een teamwijziging
op grond van 2.6 ACR is gaan behoren.
Vanaf de 4e klasse t/m de 7e klasse van de duocompetitie mag men in dezelfde klasse ook in
een team met een hoger volgnummer invallen.
b. In de duocompetitie mag in de 3e klasse t/m Hoofdklasse de persoonlijke rating van de invaller
niet hoger zijn dan die van de speler met de hoogste persoonlijke rating van het team waarin hij
invalt. Voor de bepaling van de persoonlijke ratings wordt, voor de voorjaarscompetitie, als
peildatum 8 december genomen en voor de najaarscompetitie 1 juli. De persoonlijke ratings zijn op
te vragen op http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php.
LET OP: BOVENSTAAND ARTIKEL IS NIEUW TOEGEVOEGD
c. Een speler mag na zijn vierde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller
uitkwam (ook evt. invalbeurten in de landelijke competitie tellen mee), gedurende het verdere
verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team waarin hij volgens de
teamopgave is opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft vervuld vóór het tijdstip van een
eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd.
d. Een speler die vanuit de reguliere competitie invalt in de duocompetitie mag alleen invallen in
dezelfde of een hogere klasse (klasse met een lager volgnummer) als waarin hij in de reguliere
competitie speelt
e. De speler, die invalt vanuit de reguliere competitie, moet wel zijn opgesteld in een team in de
duocompetitie en mag invallen in dit team of een hoger team (een team met een lager
volgnummer)
De competitieleiders zullen beide teamlijsten vooraf controleren op een juiste sterktevolgorde,
waarbij het bepaalde in hoofdstuk 18 lid 4c van het Competitieboek zoveel mogelijk als
aanvullende richtlijn zal worden gehanteerd; indien een speler te laag staat opgesteld in een van
de beide competities zal de betrokken vereniging om aanpassing van de teamopgave worden
gevraagd. De competitieleiders zijn altijd gerechtigd om tijdens de competitie nog aanpassingen in
de teamopstelling door te voeren indien na controle blijkt dat spelers toch nog te laag staan
opgesteld in een van de beide competities.
Een dringend verzoek wordt daarom gedaan aan de wedstrijdsecretarissen om de teams naar eer
en geweten in te dienen.
f. Invalbeurten gemaakt door spelers vanuit de reguliere competitie in de duocompetitie tellen niet
als invalbeurt voor de reguliere competitie.
Per competitie geldt echter een maximum van 4 invalbeurten. Een speler mag in theorie dus
8 invalbeurten in totaal (4x in de reguliere afdelings- en landelijke competitie en 4x in de
afdelingsduocompetitie) per seizoen maken.
Nadere invallersbepalingen voor jeugdspelers in de afdelingsseniorencompetitie:
In de eerste plaats kan/mag een junior slechts uitkomen in de seniorencompetitie als hij toegevoegd is aan
een team. Dus invallen kan alleen maar als hij ook is ingedeeld bij een team in de seniorencompetitie
(reguliere en/of duocompetitie).
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Tweede en derdejaars junioren mogen, zonder dispensatie, invallen in de seniorencompetitie (reguliere en/of
duo). Voor 1e jaars junioren en 2e jaars kadetten (min. 14 jaar) bestaat ook de mogelijkheid tot het verkrijgen
van dispensatie maar hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.
Jeugdspelers die jonger zijn dan 14 jaar krijgen alleen toestemming om in de seniorencompetitie uit te
komen indien zij beschikken over een A-licentie alsmede een hoge puntenrating.
Voor de klassen waarin jeugdspelers mogen uitkomen in de seniorencompetitie wordt verwezen naar
hoofdstuk 19.
Nadere invallersbepalingen voor landelijk spelende dames in de afdelingsseniorencompetitie:
Dames die landelijk spelen moeten minimaal spelen in de navolgende afdelingsklasse:
Landelijk
Afdeling
3e divisie dames
5e klasse heren en hoger
2e divisie dames
4e klasse heren en hoger
1e divisie dames
3e klasse heren en hoger
Eredivisie dames
Hoofdklasse heren en hoger
19. DISPENSATIEREGELING JEUGDSPELERS SEIZOEN 2016-2017
A. Dispensatie naar geslacht
In artikel 22 van het Competitiereglement is voor de landelijke competitieklassen geregeld wie in welke
competitie mag spelen, en onder welke voorwaarden afwijkingen daarvan mogelijk zijn.
Voor de afdelingsklassen is dit vastgesteld in de diverse Afdelingscompetitiereglementen.
B. Dispensatie naar leeftijd
B.1 Competitie
Advies: kijk eerst in de schema's of, en zo ja, met welke dispensaties U te maken heeft. In deze schema's
staan de algemene regels. De bijzonderheden staan verderop in de regeling.
Schema 1.Dispensatie naar leeftijd
Geboortejaar
Speler/ster mag uitkomen in competitie
Sen. Land Sen.Afd Jgd. Land Jgd. Afd
1997 en eerder
ja
ja
nee
nee
1998
ja
ja
ja
ja
1999
ja
ja
ja
ja
2000
ja
ja
ja
ja
2001 en later
soms
soms
ja
ja
Uit dit schema kunt U afleiden of iemand in een bepaalde competitie al dan niet mag uitkomen. Staat er "ja",
dan mag dat onbelemmerd. Staat er "nee", dan mag dat per definitie niet. In beide gevallen heeft U verder
niets met deze regeling te maken. Staat er "soms", dan hangt het mogen uitkomen in deze competitie af van
in deze regeling beschreven criteria.
Schema 2. Typen dispensaties
Type
Aanvraag nodig Aanvraag bij wie
Jeugd - Land.sen.comp
Nee
Jeugd - Afd.sen.comp
Ja
Afd.bestuur

Geldigheidsduur dispensatie Zie
tot einde wedstrijdseizoen
A
tot einde wedstrijdseizoen
B

B.1.1 Jeugd in de landelijke seniorencompetitie
I. Eisen:
- Wordt verleend tot het einde van het lopende evenementenseizoen
- Alleen voor jongens geboren in 2001 of later die op de eindranglijst jeugd van het seizoen 2015/2016
minimaal een rating van 1250 punten hebben of meisjes geboren in 2001 of later die op deze lijst
minimaal een rating van 850 punten hebben.
- Jongens of meisjes geboren in 2001 of later die tot het team van de landskampioen jeugd van het
seizoen 2015/2016 behoren en die in de kampioensgroep tenminste 3 wedstrijden in de voorronde én ten
minste één wedstrijd in de play-off hebben gespeeld krijgen altijd dispensatie.
- Meisjes geboren in 2001 of later voor wie geen andere mogelijkheid tot competitie spelen bestaat dan het
uitkomen in de landelijke damescompetitie.
- Indien jongens geboren in 2001 of later deel uitmaken van een team dat vanuit de hoogste afdelingsklasse
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promoveert naar de derde divisie heren en een rating hebben beneden 1250 punten, wordt per geval
beoordeeld of dispensatie zal worden verleend.

II. Procedure en behandeling:
- Geen aanvraag nodig. De lijst met spelers die voor dispensatie in aanmerking komen is gepubliceerd op
de site van de NTTB.
- Wie aan de normen voldoet mag in de seniorencompetitie worden opgegeven. De HCL controleert de
teamopgave hierop. Alle spelers die niet aan de norm hebben voldaan worden verwezen naar de
jeugdcompetitie.
- Aan het einde van het wedstrijdseizoen wordt n.a.v. competitieresultaten door de HCL bekeken of de
dispensatie, zo nodig, verlengd kan worden. Dispensatie voor het volgend seizoen kan bij niveauverval
geweigerd worden. De HCL bericht bij weigering de betrokken speler(s) en de vereniging hierover.
B.1.2 Jeugd in de afdelingsseniorencompetitie
I.
-

Eisen:
Mogelijk voor spelers geboren in 2001 of later.
Verdere criteria worden door het betrokken afdelingsbestuur opgesteld *
De afdelingen wordt geadviseerd om in ieder geval jongens geboren in 1999 of later die op de eindranglijst jeugd van het seizoen 2015/2016 minimaal een rating van 1100 punten hebben dispensatie te
verlenen voor het uitkomen in de hoogste klasse senioren van de afdeling.

* jeugdspelers vanaf 14 jaar komen in beginsel in aanmerking voor dispensatie; jeugdspelers die jonger zijn
dan 14 jaar krijgen alleen toestemming om in de seniorencompetitie uit te komen indien zij beschikken over
een A-licentie alsmede een hoge puntenrating.
II.

Procedure en behandeling:

Voor de beoordeling in welke klasse de jeugdspeler minimaal moet gaan spelen worden de volgende
richtlijnen gehanteerd:
een rating van 1.100 punten op de eindranglijst
hoofdklasse
een rating van 1.000 punten op de eindranglijst
1e klas
een rating van 900 punten op de eindranglijst
2e klas
enz.
In de overige gevallen, indien geen rating bekend is, moet minimaal gespeeld worden in de navolgende
klasse:
Jeugdklasse:
Seniorenklasse:
5e klasse
7e klasse en hoger
4e klasse
7e klasse en hoger
3e klasse
6e klasse en hoger
2e klasse
5e klasse en hoger
e
1 klasse
4e klasse en hoger
promotieklasse
3e klasse en hoger
jongens landelijk C
3e klasse en hoger
jongens landelijk B
2e klasse en hoger
jongens landelijk A
1e klasse en hoger
jongens kampioenspoule
1e klasse en hoger
meisjes kampioensklasse
4e klasse en hoger
meisjes Landelijk A
5e klasse en hoger
meisjes Landelijk B
6e klasse en hoger
meisjes Landelijk C
7e klasse en hoger
Dispensatieaanvragen om aan de seniorencompetitie deel te nemen dienen te worden ingediend bij de
voorzitter van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW), de heer V. (Vally) Karagantcheff.
Emailadres: vkaragantcheff@kpnmail.nl
Dispensatieverzoeken dienen met redenen omkleed te zijn.
Tevens dient te worden aangegeven:
-

voor welke seniorklasse dispensatie wordt gevraagd

-

de rating op de laatste eindranglijst
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-

de jeugdklasse waarin men tijdens de laatste competitie heeft gespeeld.

Bij het verzoek dient een verklaring van de ouders te zijn gevoegd, waarin deze verklaren akkoord te zijn
met de aanvraag. Zij worden verleend voor het gehele wedstrijdseizoen (najaars- en voorjaarscompetitie).
Voor het invallen van jeugdleden in de seniorencompetitie gelden dezelfde regels als bovengenoemd.
20. TERUGTREKKEN VAN TEAMS
Vooraf aan het terugtrekken van teams is toestemming van de competitieleider nodig.
Na terugtrekking komt het team niet meer voor in de eindstand en heeft de vereniging in de toekomst geen
recht op herplaatsing (art. 2.4 en art. 2.5 ACR). Een boete zal worden opgelegd. Alle eventuele reeds
gespeelde wedstrijden door het teruggetrokken team worden uit de stand van de competitie genomen.
Hierdoor kan een compleet andere stand uiteindelijk naar voren komen.
21. GELIJK EINDIGEN VAN TEAMS
Indien 2 of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten behalen, wordt de volgorde
voor het vaststellen van de bezetting van de plaatsen voor promotie en/of degradatie bepaald door de
resultaten van de tussen deze teams onderling gespeelde competitiewedstrijden (zie art. 3.6 en art. 3.8
ACR).
22. LEEFTIJDSGRENZEN
Leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2016-2017:
junioren
kadetten
pupillen
welpen

geboren van 1-1-1999 t/m 31-12-2001
geboren van 1-1-2002 t/m 31-12-2003
geboren van 1-1-2004 t/m 31-12-2005
geboren op 1-1-2006 of later

2e en 3e-jaars junioren en 1e-jaars senioren (geboren in de periode 01-01-98 t/m 31-12-00) mogen zelf
kiezen aan welke competitie zij wensen deel te nemen. Zij hoeven geen dispensatie aan te vragen. Deze
keuze geldt voor het gehele wedstrijdseizoen. Voor 2e jaars kadetten en 1e jaars junioren bestaat de
mogelijkheid om dispensatie te verkrijgen voor het uitkomen in de afdelingsseniorencompetitie (regulier en/of
duo).
In sommige gevallen kan ook dispensatie worden verleend aan 1e jaars kadetten en 2e jaars pupillen mits
betreffende spelers aan de hieraan gestelde voorwaarden voldoen. Zie ook hoofdstuk 18.
Deze aanvragen worden per geval beoordeeld.
23. PROTESTEN
Voor protesten in verband met het materiaal of de speelzaal zie art. 11 CR; voor overige protesten zie art. 12
CR.
Eventuele onregelmatigheden (bijv. onenigheid met de tegenstander over vermeend gebruik van niet
goedgekeurd materiaal of gedragingen van spelers) die zich tijdens een wedstrijd hebben voorgedaan
kunnen gemeld worden op de achterkant van het originele (papieren) wedstrijdformulier.
Dit formulier dient vervolgens binnen 48 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd te worden
ingezonden naar de competitie-ondersteuner, dhr. H. (Harry) Sintemaartensdijk. Dit mag eventueel ook via
het emailadres: seniorencompscan@gmail.com
De competitieleider beslist dan of er maatregelen moeten worden genomen. In bepaalde gevallen kan ook
de tuchtcommissie worden ingeschakeld.
Het staken van een wedstrijd is niet toegestaan. Indien er zich problemen tijdens een wedstrijd voordoen
wordt geadviseerd om de wedstrijd altijd uit te spelen. Alleen in zeer bedreigende situaties kan een wedstrijd
eventueel worden gestaakt en bij de betrokken competitieleider een beroep gedaan worden op overmacht
(zie art. 13 CR).
De betrokken competitieleider beslist of er sprake is van overmacht en zal, indien het beroep op overmacht
wordt gehonoreerd, dan geen sanctie (het verloren verklaren van de nog lopende en volgende sets)
opleggen.
In gevallen waarbij een wedstrijd is gestaakt vanwege onregelmatigheden, en de betrokken competitieleider
het beroep op overmacht heeft gehonoreerd, zal altijd aangifte worden gedaan bij de Tuchtcommissie.
De gestaakte competitiewedstrijd zal tijdens de behandeling van de tuchtzaak niet meetellen in de stand en
wordt -indien nodig- op een later moment alsnog uit- of overgespeeld.
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De competitieleider heeft nl. geen bevoegdheid om in situaties waarbij een zaak aanhangig is gemaakt bij de
Tuchtcommissie (m.u.v. zaken waarbij een wedstrijd op rechtmatige gronden is gestaakt) uitslagen van
wedstrijden (voorlopig) vast te stellen. Dit geldt dus ook voor situaties waarbij een wedstrijd onder protest
door een team is uitgespeeld en waarbij de betrokken competitieleider (achteraf) heeft besloten om de zaak
voor te leggen aan de Tuchtcommissie.
Wedstrijden die op rechtmatige gronden zijn gestaakt (bijv. gevaarlijke speelomstandigheden zoals een
gladde vloer of een medische noodsituatie) worden wel (voorlopig) in de stand opgenomen en eventueel indien er nog belangen op het spel staan- op een later moment uit- of overgespeeld.
24. INVOERING NIET-CELLULOID BAL
Per 1 januari 2016 is in alle competities en toernooien in Nederland het spelen met de niet-celluloid bal
verplicht gesteld, dus ook alle afdelingscompetities. Hiermee was Nederland een van de laatste ITTF
aangesloten bonden die de nieuwe bal voor alle competities invoerde na de internationale introductie in juli
2014.
De ITTF voerde op 1 juli 2014 de niet-celluloid bal in voor alle internationale toernooien zoals WK’s, EK’s,
Olympische Spelen en World Tours. De verandering van grondstof voor de tafeltennisbal is een gevolg van
het besluit van het IOC om de Olympische Spelen milieuvriendelijker te maken. Het celluloid waarvan de
‘oude bal’ is gemaakt is een milieuvervuilende stof die tevens zeer brandbaar is. De ITTF introduceerde de
niet-celluloid bal en diverse fabrikanten besloten hierop de grondstof plastic te gebruiken. In principe kan
een tafeltennisbal van allerlei stoffen gemaakt worden, zolang deze maar aan de eisen van de ITTF
voldoen.
De eerdere besluiten van het Hoofdbestuur om het gebruik van de niet-celluloid bal uit te stellen waren op
basis van twee factoren genomen: de beschikbaarheid en de kwaliteit van de nieuwe bal. Afgelopen seizoen
zijn de 3-sterren, 1-ster en trainingsballen van diverse merken meer dan voldoende beschikbaar gekomen.
Ook de kwaliteit van de nieuwe producties ballen is sterk verbeterd ten opzichte van de eerste niet-celluloid
ballen en naar verwachting wordt de kwaliteit in de komende maanden nog beter gezien de steeds hogere
eisen die de ITTF aan de niet-celluloid ballen stelt.
Voor de afdelingscompetities zijn de -goedkopere- 1-ster ballen goedgekeurd. Op de site van de NTTB staat
de complete lijst met toegestane niet-celluloid ballen afdelingscompetitie.
Raadpleeg dus deze lijst voordat tot de aanschaf van niet-celluloid ballen wordt overgegaan.
Voor de landelijke competities is het gebruik van 3-ster ballen verplicht gesteld. Raadpleeg hiervoor de lijst
met ITTF goedgekeurde ballen (tot 31 december 2016) die ook te vinden is op de site van de NTTB.
25. LIJMEN
In alle accommodaties waar onder auspiciën van de NTTB tafeltennis wordt gespeeld, geldt een verbod om
te lijmen in gesloten ruimtes ongeacht of de ruimte geventileerd is. Dat houdt in dat in de gehele
accommodatie niet gelijmd mag worden. Het verbod geldt voor alle lijmen, met of zonder schadelijke
vluchtige organische stoffen. Lijmen kan alleen in de buitenlucht, geheel op eigen risico.
Indien direct voor of tijdens een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat er gelijmd wordt binnen de
accommodatie, dan is de betreffende persoon strafbaar.
Indien bij een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de deelnemer)
de hierboven beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van de desbetreffende speler voor alle
te spelen partijen van de competitiewedstrijd waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij
competitiewedstrijden zonder bondsscheidsrechter ligt deze verantwoordelijkheid bij de betrokken
competitieleider.
26. BAT CONTROLE
Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om zich ervan te verzekeren, dat bedekkingen op het frame
van hun bat zijn bevestigd met kleefstoffen, die geen schadelijke vluchtige oplosmiddelen bevatten.
Bovendien dient de bedekking van een zijde van het frame, welke gebruikt wordt om de bal te slaan, van
een merk en type te zijn dat recentelijk door de ITTF is goedgekeurd en dient zodanig aan het frame
bevestigd te worden, dat de namen van leverancier en merk en het ITTF-logo plus het ITTF-nummer (indien
van toepassing) duidelijk zichtbaar zijn bij de rand van het slagoppervlak.
Het Afdelingsbestuur bepaalt in welke afdelingscompetitiewedstrijden racketcontrole plaatsvindt.
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De betrokken competitieleider is verantwoordelijk voor de racketcontrole. Racketcontrole wordt bij deze
wedstrijden uitgevoerd door opgeleide racketcontroleurs.
Op dit moment worden er geen periodieke controles uitgevoerd in de afdelingscompetities. Mogelijk zullen
deze in de toekomst weer gaan plaatsvinden, waarbij ook sancties kunnen worden opgelegd indien een bat
niet aan de gestelde eisen voldoet.
27. ROKEN
In de accommodatie waarin de speelzaal zich bevindt mag niet worden gerookt. Deze verplichting geldt niet
in afsluitbare, uitsluitend voor het roken van tabaksproducten aangewezen en als zodanig aangeduide
ruimten.
28. OVERIG
De contactgegevens van alle wedstrijdsecretarissen senioren (regulier en duo) en jeugd zijn te vinden in
NAS, onder de balk verenigingsfunctionarissen.
De secretarissen van de verenigingen worden verzocht om wijzigingen hierin tijdig bij te werken zodat de
correcte contactgegevens in NAS staan vermeld.
Voor alle voorkomende zaken die niet in dit Competitieboek zijn beschreven wordt verwezen naar het
Competitiereglement van de NTTB (CR) en van de afdeling NTTB West (ACR NTTB West). Beide
documenten zijn ook te downloaden van de afdelingssite (competitiepagina)

17

29. PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING VOORJAAR 2017 SENIOREN
A. Reguliere competitie
Onder voorbehoud van een versterkte degradatie indien meer dan 5 teams uit de derde divisie (landelijke
competitie) degraderen, is voor de voorjaarscompetitie 2017 de volgende regeling van kracht.
In de hoofdklasse promoveren de nummers 1 alsmede een of meerdere beste nummer(s) 2 uit de play-offs
(evt. na beslissingswedstrijden) naar de derde divisie en degraderen de nummers 3 en 4 uit de play-downs
naar de eerste klasse.
In de eerste klasse promoveren de nummers 1 naar de hoofdklasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar
de tweede klasse.
In de tweede klasse promoveren de nummers 1 naar de eerste klasse en degraderen de nummers 5 en 6
naar de derde klasse.
In de derde klasse promoveren de nummers 1 naar de tweede klasse en degraderen de nummers 5 en 6
naar de vierde klasse.
In de vierde klasse promoveren de nummers 1 naar de derde klasse en degraderen de nummers 5
en 6 naar de vijfde klasse.
In de vijfde klasse promoveren de nummers 1 naar de vierde klasse en degraderen de nummers 6 naar de
zesde klasse.
In de zesde klasse promoveren de nummers 1 naar de vijfde klasse, uitgezonderd zijn in regio Noord de
poules XYZ. In deze poules promoveren de nummers 1 niet, in laatst genoemde poules zijn nl. de 7e klasse
teams geplaatst.
B. DUO-competitie
In de hoofdklasse is promotie naar een landelijke duocompetitie nog niet mogelijk; de nummers 4, 5 en 6
degraderen naar de eerste klasse.
In de eerste klasse promoveren de nummers 1 naar de hoofdklasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar
de tweede klasse.
In de tweede klasse promoveren de nummers 1 naar de eerste klasse en degraderen de nummers 5 en 6
naar de derde klasse.
In de derde klasse promoveren de nummers 1 naar de tweede klasse, en degraderen de nummers 5 en 6
naar de vierde klasse.
In de vierde klasse promoveren de nummers 1 naar de derde klasse en degradeert nummer 6 naar de vijfde
klasse.
In de vijfde klasse promoveren de nummers 1 naar de vierde klasse en degradeert nummer 6 naar de zesde
klasse.
In de zesde klasse promoveren de nummers 1 naar de vijfde klasse en degradeert nummer 6 naar de
zevende klasse.
In de zevende klasse promoveren de nummers 1 naar de zesde klasse.
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30. BOETELIJST AFDELING WEST COMPETITIESEIZOEN 2016/2017
Omschrijving
1
Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van de verenigings- en/of teamgegevens; per soort
gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in NAS per team.
2
Het niet tijdig indienen van een verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd
3
Het niet spelen op door de competitieleider vastgestelde datum en tijdstip
(verdere maatregelen kunnen volgen)
4
Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd
5
Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competitiewedstrijd,
per persoon
6
Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon
7
Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het digitale wedstrijdformulier (in NAS)
Het te laat inzenden van het papieren wedstrijdformulier, per formulier DEZE IS VERVALLEN
8
9
Het niet inzenden van het papieren wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip)
DEZE IS VERVALLEN
10 Het opzettelijk foutief invullen van het papieren en/of digitale wedstrijdformulier, beide
verenigingen worden beboet, verdere maatregelen kunnen volgen
11a Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd senioren, per persoon
11b Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd jeugd, per persoon
12a Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd senioren
12b Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd jeugd
13a Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd voor de 1e keer, per team senioren
13b Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd voor de 1e keer, per team jeugd
14a Het voor de 2e keer niet opkomen van een team (verdere maatregelen worden genomen), per
team senioren
14b Het voor de 2e keer niet opkomen van een team (verdere maatregelen worden genomen), per
team jeugd
15a Het terugtrekken van een seniorenteam uit de competitie (toestemming van de betreffende
competitieleider noodzakelijk)
15b Het terugtrekken van een jeugdteam uit de competitie (toestemming van de betreffende
competitieleider noodzakelijk)
16 Het niet tijdig (zondag voor 12:00 uur) verwerken van het digitale wedstrijdformulier (in NAS),
per formulier

€
7,00
5,00
22,50
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00

22,50
11,50
11,00
11,50
11,50
35,00
20,00
45,00
22,50
22,50
22,50
5,00

Vastgesteld door het AB van de NTTB afdeling West dd. 1 juli 2016.
w.g.
F. Muijzers, voorzitter

Na melding van de boete is binnen 20 dagen schriftelijk protest mogelijk bij de voorzitter van de Commissie
Competitie en Wedstrijdzaken (CCW), Vally Karagantcheff (voor adres en e-mail: zie pagina 3). Na de
competitie ontvangt de vereniging een factuur voor het totale boetebedrag.
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31. AB-BESLUITEN NTTB WEST COMPETITIESEIZOEN 2016-2017
De AB-besluiten gelden voor de periode van 01-07-2016 t/m 30-06-2017
1 Algemeen
1.1 Andere AB-besluiten.
Alle door de secretaris uit te geven administratieve aanwijzingen en/of richtlijnen die door of namens het AB
zijn opgesteld, gelden als AB-besluiten.
1.2 Administratieve aanwijzingen en/of richtlijnen competitieleiders
De competitieprogramma's, de hierop aangebrachte wijzigingen en verder alle andere door of namens de
competitieleiders gegeven richtlijnen - die door of namens het AB zijn opgesteld - gelden als AB-besluiten.
1.3 Overschrijding betalingstermijnen
De betalingstermijn voor nota's wordt gesteld op veertien (14) dagen. Is de nota niet binnen deze termijn
betaald, dan is de vereniging - behoudens mogelijke andere maatregelen als het uit de competitie halen c.q.
niet opstellen in de competitie van teams - een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten verschuldigd.
2 Toernooi- en wedstrijdzaken
2.1 Toernooiheffing
Vervallen
2.2 Bondsvertegenwoordigers
Binnen de afdeling is de heer Wilko Huiden, Wolfertstraat 33, 2722 AG Zoetermeer E-mail:
jenwhuiden@casema.nl, bevoegd als bondsvertegenwoordiger op te treden voor alle evenementen (art 12,
TenW).
Voor elk van de OA-evenementen wordt een bondsvertegenwoordiger aangewezen door de CTW.
2.3 Aanwijzing Bondsvertegenwoordigers
Het AB delegeert zijn bevoegdheid tot het aanwijzen van Bondsvertegenwoordigers aan de Commissie
Toernooien Wedstrijden (CTW).
2.4 Toestemming voor organisatie van toernooien
Het AB delegeert zijn bevoegdheid tot het geven van toestemming voor de organisatie van toernooien aan
de door hem ingestelde commissie van advies en bijstand, genaamd Commissie Organisatie Toernooien
(COT), met name aan de heer Wilko Huiden, Wolfertstraat 33, 2722 AG Zoetermeer
E-mail: jenwhuiden@casema.nl
2.5 Licentieadministratie senioren
De licentieadministratie senioren is opgedragen aan de heer Narada Sluisdam, e-mail:
narada.hd2@gmail.com
Met betrekking tot de aanvraag van een seniorenlicentie, wordt bepaald dat de vereniging een aan zichzelf
geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij moet sluiten, waarin de voorlopige licentiepas wordt
toegezonden.
2.6 Licentieadministratie jeugd
De licentieadministratie jeugd is opgedragen aan de heer Narada Sluisdam, e-mail: narada.hdz@gmail.com
3 Competitie
3.1 Besluit inzake regiocompetitieleiders senioren
De leiding van de seniorencompetities binnen de afdeling West wordt - met inachtneming van art. 9.5 AR gedelegeerd aan de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW), als commissie van advies en
bijstand, waarin o.a. zijn benoemd de heer Vally Karagantcheff als voorzitter, de heer Hans van Rutten als
coördinator competitie-uitvoering en regiocompetitieleider alsmede de heren Job de Kruiff, Erik van der Zwet
en Jan Willem van den Bosch als regiocompetitieleiders. Zij hebben de dagelijkse leiding van de
afdelingsseniorencompetitie binnen de top respectievelijk eigen regio, binnen de aangegeven bepalingen
van het CR en het ACR.
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3.2 Besluit inzake afdelingsjeugdcompetitieleider
De leiding van de jeugdcompetitie binnen de afdeling West wordt - met inachtneming van art. 9.5 AR gedelegeerd aan de heer Kevin Olijerhoek. Hij heeft de dagelijkse leiding van de afdelingsjeugdcompetitie,
binnen de aangegeven bepalingen van het CR en het ACR.
3.3 Protest tegen boetes
Tegen boetes gemeld in het competitiebulletin dan wel anderszins aan de verenigingen gemeld, kan een
vereniging binnen twintig (20) dagen na dagtekening schriftelijk protest aantekenen bij de
competitiecommissie.
3.4 Betaling boetes
Aan het eind van elke competitie krijgt de vereniging een nota voor het totaal van de aan de vereniging
opgelegde boetes. Voor betaling zie besluit 1.3.
Vastgesteld door het AB van de NTTB afdeling West dd. 1 juli 2016
w.g.
F. Muijzers, voorzitter
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