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Teamopgave najaarscompetitie 2020
We leven in onzekere tijden en toch zullen we ons moeten voorbereiden op de
najaarscompetitie in onze afdeling. Op vrijdag 8 mei as. wordt NAS open gezet om de teams
in te dienen en dit blijft mogelijk tot 20 juni. Dit betekent dat we, ondanks de onzekere
situatie, voor 8 mei een aantal keuzes moeten hebben gemaakt die enige duidelijkheid
geven ten aanzien van de competitie in het najaar. We willen niet de ogen sluiten voor de
mogelijkheid dat ook de najaarscompetitie anders kan zijn dan een normale competitie.
Ons belangrijkste uitgangspunt is natuurlijk dat competitiesporten binnen zijn vrijgegeven
voordat de najaarscompetitie start. We verwachten ook dat, zolang er geen vaccin
beschikbaar is, we te maken zullen hebben met een 1,5 meter samenleving waarbij een
afstand van 1,5 meter tussen personen ouder dan 12 jaar gehandhaafd moet worden. Dit
heeft zowel consequenties voor de competitie als alles om de competitie heen.
Wij hebben besloten er in deze voorbereiding van de teamopgave aandacht aan te geven
omdat de Corona-situatie van invloed kan zijn op uw teamopgave. We willen voorkomen dat
het voor u in augustus/september als een verrassing zou komen als bepaalde zaken niet
mogelijk zijn. Mogelijk zijn er zaken waar u nu probleemloos in uw teamopgave al rekening
kunt houden.
Competitie
Indeling
Zoals op 25 maart jl. aan de verenigingen is verteld gelden de volgende kaders voor de
teamopgave:
1. Voor de senioren reguliere- en duo competitie in het najaar 2020 geldt dat voor de
indeling gebruik zal worden gemaakt van de recht plekken van de
voorjaarscompetitie 2020. Elk team mag zich weer inschrijven in de klasse waar ze
toen recht op hadden. De toegewezen keuzeplekken zijn vervallen. Dit betekent dat
wordt vastgehouden aan de klasse indeling maar dat er naar verwachting een
nieuwe poule indeling wordt gemaakt omdat de teamratings zijn veranderd;
2. In de jeugdcompetities geldt al dat de najaarscompetitities altijd nieuw worden
ingedeeld op basis van de teamrating; dat zal dus ook deze keer gebeuren;
3. De ELO-rating die door de competitieleiders zal worden gebruikt is die van het
moment dat de competitie is gestopt, dus degene waar de resultaten van de
voorjaarscompetitie 2020 in zijn verwerkt.
We beseffen terdege dat teams en teamindelingen van de seniorenteams veranderen.
Mocht een compleet team ertussen uitvallen wil ik u vragen niet de spelers van de lagere
teams automatisch door te schuiven. Bij de indeling (die immers mede op basis van
teamrating plaatsvindt) wordt dit zichtbaar en zal de competitieleider contact met u
opnemen. Naast het feit dat spelers dan mogelijk in klassen terecht komen waar ze geen
fijne wedstrijden meer spelen, geeft dit de competitieleiders wat ruimte die ze naar
verwachting hard nodig zullen hebben.
Ik wil u dan ook vragen om de komende competitie(-indeling) met enige flexibiliteit te
bekijken en te accepteren dat het mogelijk anders is dan we eerder gedacht hadden; we
kunnen immers niet alles dichttimmeren.

Wij begrijpen dat verenigingen ‘wensen’ hebben die voor hun eigen vereniging van belang
zijn. Wilt u bij de opgave van een wens duidelijk aangeven waarom u deze wens heeft? De
motivatie geeft immers een indicatie van het belang voor de vereniging. Wij willen nogmaals
benadrukken dat ‘wensen’ die met de opgave worden meegegeven, ‘wensen’ en geen
rechten zijn en op geen enkele wijze door een competitieleider ingewilligd moeten worden.
De competitieleider heeft immers te maken met de wensen en kaders van elke vereniging
(sommige verenigingen dienen complete lijsten in voor elk team) en moet hier een modus in
vinden. Hij doet wat hij kan, maar vaak is niet alles mogelijk. Ik hoop dat u dit accepteert.
Dubbel
Mochten we in augustus/september inderdaad nog steeds een 1,5 meter samenleving
hebben dan is de verwachting dat er in de senioren reguliere- en duo competitie en jeugd
reguliere competitie geen dubbel mogelijk zal zijn. Voor de teamopgave heeft dit wat ons
betreft geen impact.
•
•

•

Reguliere senioren- en jeugdcompetitie: negen van de tien wedstrijden worden
gespeeld, alleen het dubbel niet;
Jeugd duo competitie: deze is voor welpen en pupillen en dus spelers tot en met 12
jaar. Als de regels voor binnensporten hetzelfde worden als voor buitensporten mag in
deze competitie wel een dubbel worden gespeeld. Mocht dit alsnog niet zo zijn kunnen
de regels voor de senioren duo competitie worden gevolgd;
Senioren duo competitie: Omdat we denken dat in duo toch de vijf sets gespeeld
moeten worden, zal in plaats van het dubbel een extra single worden gespeeld.
Er zijn twee mogelijkheden om dit in te vullen:
1. De teams kiezen elk een speler die deze 5e set speelt. We snappen dat een team
geneigd zal zijn de beste speler te kiezen, maar mogelijk kunnen binnen het team
afspraken worden gemaakt om deze sets (tien in tien wedstrijden) gelijk te verdelen;
2. Als een team meer dan twee spelers heeft opgegeven in de teamopgave kan
een andere speler uit de teamopgave deze vijfde set spelen;
3. Een invaller (uit een ander team) kan niet alleen deze extra enkelpartij spelen maar
moet ook de twee eerdere enkelpartijen hebben gespeeld.

De uitslag van deze set moet worden ingevuld op de plaats waar het dubbel wordt ingevuld.
Omdat dit het dubbel betreft, heeft de uitslag geen effect op de ELO-rating van de spelers
en kan als dubbel elke combinatie van aanwezige teamspelers worden ingevuld.
We hebben allerlei opties besproken hoe de keuze van de twee spelers onder optie 1 zou
moeten gaan, maar geen enkele optie is ‘afdwingbaar’ of toetsbaar en de enige die niet
‘afdwingbaar’ en toetsbaar hoeft te zijn is een vrije keuze.
We beseffen dat bulletin 27 van de Bond dat betrekking heeft op de teamopgave van de
landelijke teams voor het najaar 2020 geen melding maakt van het Corona virus en de
eventuele consequenties. We gaan er van uit dat als de situatie zich voordoet de Bond
vergelijkbare maatregelen zal treffen als wij in de afdeling. Mocht dit anders zijn zullen we
dit in de overwegingen meenemen. Hierover zullen we u hier natuurlijk over informeren als
dit aan de orde is.

Ruimte
De regels in het Competitie reglement van de Bond zijn al behoorlijk ‘Corona-proof’. Artikel 6
lid 5 geeft aan dat op afdelingsniveau de ruimte voor een tafel 9m lang x 4,5m breed x 4m
hoog moet zijn. Lid 6 zegt: de speelruimte moet zijn omgeven door een ongeveer 75 cm.
hoge afzetting, geheel van dezelfde donkere kleur, die zorgt voor afscheiding van
aangrenzende speelruimte(s) en van toeschouwers. In de afdelingsklassen is een
afscheiding aan de lengtezijde niet verplicht en mag de vrije ruimte aan de lengtezijde van
de tafel de vrije ruimte van de naastgelegen tafel
overlappen. Omdat dit het overkoepelende Competitiereglement van de Bond is kunnen we
hier op afdelingsniveau niet van afwijken.
Dit kan echter betekenen dat u op een competitie avond minder tafels beschikbaar heeft
dan u de afgelopen competitie heeft gebruikt. Ik wil u vragen het maximaal aantal tafels
goed te bepalen en hier bij de opgave van het aantal teams dat op één avond thuis kan
spelen rekening mee te houden.
Vervoer
Waar de afdeling op de vorige beide punten eisen kan stellen, kunnen we dat op deze niet.
We denken dat het toch verstandig is u er alvast op te wijzen dat, áls we een 1,5 meter
najaarscompetitie hebben, vervoer van een team in één auto vermoedelijk moeilijk of niet
mogelijk zal zijn. Het is aan de vereniging en de spelers om hier verantwoordelijk mee om te
gaan.
Overige zaken
• Het speelschema voor het najaar 2020 is hier te vinden;
• De kaders zoals opgenomen in het Competitieboek voorjaar 2020 blijven gehandhaafd.
Zoals in de ‘Mededelingen van de competitieleiders’ van 21 februari jl.
gecommuniceerd vinden de volgende twee aangekondigde wijzigingen vooralsnog
geen doorgang:
o Het maximale ELO-rating verschil in een team blijft in het nj 2020 gehandhaafd
op 400 punten en wordt in het vj 2021 terug gebracht naar maximaal 350 punten
(in plaats van maximaal 300 punten in nj 2020);
o Een regulier team kan bestaan uit maximaal 6 spelers (in plaats van
maximaal 5 in nj 2020).
• Verzoeken om dispensatie moeten niet bij de ‘wensen’ worden gezet maar moeten in
een aparte mail aan de betrokken competitieleider;
• We zijn van plan de kampioen in de pupillen A duo competitie een plaats in de 3e klasse
te geven, mits het team natuurlijk een (bijpassende) derde speler heeft;
• In augustus en september zijn de RIVM richtlijnen mede leidend bij de beoordeling of er
bij terugtrekken van een team sprake is van overmacht is en ze geen competitie kunnen
spelen. Als er geen sprake is van overmacht volgt een boete;
• Leden die niet tijdig speelgerechtigd zijn kunnen natuurlijk wel later in een team
worden toegevoegd (ook voordat de competitie begint). Houd er rekening mee dat
dan de regels met betrekking tot het toevoegen van een speler in het team uit het
Competitieboek gelden;
• De ELO-rating die in alle voorkomende gevallen wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld
invalbeperking, toevoegen speler) is gedurende de hele voor- of najaarscompetitie
gelijk en wordt voor het begin van de betreffende competitie vastgesteld. Afgelopen
voorjaar was dat

bijvoorbeeld 1 januari. Voor het najaar zal dit natuurlijk die van het einde van de
voorjaarscompetitie zijn omdat er daarna geen wedstrijd of toernooi meer is
gespeeld;
De competitieleiders van de afdeling:
Senioren duocompetitie:
Henk Mes
duocompetitie@nttb-west.nl
06-106 108 53 (tussen 18:00 en 19:00)
Reguliere
seniorencompetitie:
Kelvin Heemstra
regulierecompetitie@nttb-west.nl
06 440 660 65
Pupillen duo competitie en reguliere
jeugdcompetitie:
Jeffrey Tempelman
jeugdcompetitie@nttb-west.nl
06 412 827 80 (na 12:00 uur)
Interim voorzitter
CCW
Martijn Haalman
voorzitterccw@nttbwest.nl
079-3620156

