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ALGEMEEN: 

 

 Het wordt elke avond op NPO 1 geroepen. Dus kunnen wij niet achter blijven: …..WE GAAN BEGINNEN….. 
 Ook voor ACL Frank Moonen is het de hoogste tijd. Hij heeft nog even algemene informatie op de website 

geplaatst. Overgenomen hieronder geplaatst. 
 De P/D regeling senioren zal naar verwachting omstreeks 22 september worden gepubliceerd. 
 Inschrijving jeugdmeerkampen (NJM) geopend.  Dank zij de publicatie op de website, kan deze informatie ook in 

dit bulletin worden opgenomen.   
 Zinvol overleg over het Meerjarenbeleid van de NTTB. Zie verderop in het bulletin. 

 

VAN ACL FRANK MOONEN: 
 

“…. Komende zaterdag start voor vrijwel alle teams de Najaarscompetitie 2016. 

 
Vanaf zaterdag wordt er dus weer gestreden om het kampioenschap of tegen degradatie. 
Bij de senioren verandert het systeem alleen in de 5e klasse. Daar mogen de teams bij wijze van proef ook met 4 spelers 
de wedstrijd afwerken, 
Maar ook als er slechts 3 spelers beschikbaar zijn, is dat geen probleem. De 10 sets worden gewoon afgewerkt, bij 
voorkeur wel op twee tafels, waardoor het allemaal wat sneller gaat. 
 
Sneller gaat het ook bij de jeugd, waar met uitzondering van de hoofdklasse en 1e klasse, opnieuw met duo-teams wordt 
gespeeld. 
Wel is de opzet anders. De poules zijn groter met merendeels 9 teams, die één keer tegen elkaar spelen. Na de laatste 
speelronde wordt vanaf 3 december pas echt om de prijzen gespeeld. Dat gebeurt op ZATERDAG 10 DECEMBER, dan 
moeten dus ALLE teams beschikbaar zijn. 
De nummers 1 tot en met 4 gaan in elke poule strijden om het A-kampioenschap, terwijl de nummers 5 tot en met 8 
spelen om de B-titel! 
 
De kampioenen van alle klassen spelen vervolgens op ZATERDAG 17 DECEMBER om de titel per klasse (op neutraal 
terrein). 
Dat zijn 8 wedstrijden die we zoveel mogelijk gelijktijdig zullen laten spelen in dezelfde zaal om zoveel mogelijk sfeer te 
creëren, want van die dag willen we dan een tafeltennisfeest maken, met zoveel mogelijk clubs, spelers en fans.  
 
De hoofdklasse en 1e klasse bij de jeugd werken gewoon een hele competitie af en daar zijn de kampioenen bekend op 3 

of 10 december….” 
 

WIJZIGING JEUGD DUO COMPETITIE: 

 

 In klasse 2 A is het team van Maastricht 3 teruggetrokken. Het programma is in NAS aangepast. 
Boetecode 15, conform CR art 17. 

 In klasse 5 B is het team van Brunssum 4 teruggetrokken. Het programma is in NAS aangepast. 
Boetecode 15, conform CR art 17. 

 

WIJZIGING AANVANGSTIJDEN: 
 
In de Hoofdklasse en de Promotieklasse zijn bij Wijzenbeek/Westa enkele aanvangstijden aangepast. De bezoekende 
verenigingen zijn per e-mail geïnformeerd.   
 

WIJZIGING STERKTE-INDELING DUO DUBBEL DAVIS CUP: 
 

Destatec 4  R. Naryapragi 962 P. Engelen  912 

 J. Cremers 954 L. Roeffen-Cox 861 

   A. Derks 680 

   P. Boonen X 
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JEUGDMEERKAMPEN: 

VOORRONDE AFDELING LIMBURG 

 
Citaat website afdeling Limburg……  
 
“…Op zondag 2 oktober vinden in Venray de voorrondes voor de Nationale Jeugdmeerkampen plaats. We hebben er voor 
gekozen om van de sporthal in Maasbracht te verhuizen naar een tafeltennislocatie binnen de afdeling Limburg. De 
kostenbesparing die dit met zich meebrengt heeft er voor gezorgd dat het inschrijfgeld verlaagd kon worden. 
 
We hopen dat dit leidt tot een verhoging van het aantal inschrijvingen (op termijn). We hebben als doelstelling om op dit 
toernooi ook een groot deel van de D-licenties bij de jeugd te kunnen begroeten als deelnemer! Hierin vervullen de 
verenigingen een belangrijke rol. Zorg voor promotie! 
 
Alle verenigingen hebben enkele weken geleden de convocatie en het inschrijfformulier ontvangen…”  

 

 ELO RATING (nog eens herhaald):
 
Sinds 1993 maakt de NTTB ranglijsten voor senioren met behulp van het Duitse JOOLA Ranglijst System. Vrijwel het 
enige systeem waarin de sterkte van spelers wordt bepaald aan de hand van individuele resultaten, waarbij het verschil in 
sterkte tussen spelers in een wedstrijd mede bepalend is voor de te behalen ranglijstpunten.  
 
Het JOOLA systeem heeft echter een aantal nadelen die in bulletin 15 al zijn toegelicht.  

 
Het JOOLA systeem is nu vervangen door het ELO systeem. (In de schaakwereld al tientallen jaren een begrip). 
Op dit moment is een versie beschikbaar waarin van alle NTTB-leden de volgende resultaten zijn/worden verwerkt:  

1. alle competitieresultaten van NAS in alle klassen sinds voorjaar 2009. 
2. nationale toernooien (alles van 2013 en 2014 en van senioren ook eerdere jaren). 
3. individuele resultaten per wedstrijd met + en - punten. 
4. competitieresultaten via NAS. 
5. selectie mogelijk: landelijk, per afdeling, per vereniging en ook per categorie. 
6. gezamenlijke resultaten per competitie.  
7. geschiedenis van resultaten tussen spelers onderling.  
8. maandelijkse update op elke eerste dinsdag. 

 

Op http://www.nttb-ranglijsten.nl staan alle overzichten en een uitvoerige toelichting. 

 

MEERJARENBELEID NTTB 2017+: 
 

  WAT GING VOORAF….. 
 

Met een start op 24 februari 2014 en een vervolg in oktober 2014 betrad het hoofdbestuur van de NTTB een geheel nieuw 
pad van overleg met de verenigingen waarbij de toekomst centraal zou komen te staan.  
Onder de noemer van “Samen zijn wij NTTB” werd daarover verslag gedaan in Bulletin 26 van 30-10-2014. 
Ook in 2015 bereisde het hoofdbestuur opnieuw de afdelingen, waarbij de afdeling Limburg deze keer op een maandag 
werd aangedaan, om inzicht te geven in de beleidsplannen 2017 en verder. 
 

  WAT WAS HET VERVOLG….. 
 

Opgepakt en grotendeels uitgevoerd:  

 bestuurlijke vernieuwing; (deels uitgevoerd); 

 afdelingsondersteuning; 

 contributie-aanpassing; 
 

Nog (niet)-(goed) in de steigers gezet: 

¤ leidende aanpak competitieaanbod; 

¤ aanpassing competities; 

¤ uitbreiding (top)toernooiaanbod in de regio; 

¤ instelling kernbestuur in alle afdelingen; 

¤ versnelling uitbreiding communicatieaanbod; 

¤ verbeterslag NTTB website. 

http://www.nttb-ranglijsten.nl/
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Uitgevoerde opmerkingen van verenigingen: 
 sociaal georiënteerde activiteiten ontplooien; 
 kortere termijn vaststelling beleidsplannen. 

 

Een te mager resultaat gezien de geformuleerde doelstellingen. (Zie Bulletin 19 van 10-09-2015). 
  

 
Opnieuw tot de conclusie komend dat het roer om moet, wordt in juni 2016 een (ver)nieuw(d), maar weer een ambtelijk 
geformuleerd beleidsplan aan de Bondsraad gepresenteerd. Met te weinig concrete, praktijkgerichte voorstellen.   
 
De logge en ambtelijk ingestelde besluitvorming is daar debet aan. Een tol die wordt betaald als democratisering bij 
besluitvorming met hoofdletters wordt geschreven. En als te nemen beslissingen steeds een federalistisch tintje hebben.  
 
Inmiddels twee jaar verder, lag dát plan dinsdag jl. dus op tafel bij het 4

e
 overleg tussen verenigingen en NTTB. 

 

 

MEERJARENBELEID NTTB 2017+++: 
 

  EN ZIE DAAR….. 
 

Er komt schot in de zaak, zoals bleek uit de gehouden inleidingen van zowel Peter Hanning als Koen Jacobs. 
 
Eerstgenoemde nam het eerste gedeelte van de avond voor zijn rekening en vatte de inleidende 30 pagina’s van het 
toegezonden nieuwe Beleidsplan kort en krachtig samen. 
 
Hij koos voor een eigen interpretatie een eigen woordkeuze voor de (noodzakelijk) gekozen ambtelijke taal, Daardoor 
verslapte de aandacht geen moment.  
Centraal in zijn betoog was de nadruk die er werd gelegd op de twee hoofdmoten uit het beleidsplan. 
Een meerjarenbeleid formuleren, dat duidelijk subsidiegericht is en de korte termijnaanpak van een aantal zaken, waar 
flexibiliteit voorop staat. Zelfs open-eind constructies werden door hem niet uitgesloten. Hij verwees naar de wijziging van 
de aanpak van de competities in de afdeling Limburg, waar een duidelijke voortrekkersrol wordt vervuld. 
 
Uit de aansluitende vragenronde bleek dat er goed was geluisterd naar Hanning’s betoog en werden opmerkingen 
geplaatst over o.a. 

÷ het aanwezige draagvlak voor de vernieuwingen bij andere afdelingen; 

÷ het rechtstreekse contact met individuele leden nog ondermaats;  

÷ opleiding kader; 

÷ omscholing trainers;  

÷ buurthuisprojecten; 

÷ meer fun-activiteiten  i.p.v. FH/BH; 

÷ youtube gebruiken voor verenigingspropaganda en door de NTTB;    

÷ verruiming promotie NTTB;   

÷ gezamenlijke sponsoring door kleine sportbonden;      
 
Maar uit bovenstaande bleek opnieuw, dat het gebrek aan samenwerking tussen de verenigingen evident is.  
Men houdt de blik star gericht op de eigen toko en neemt soms zelfs niet waar, wat er binnen een straal van enkele 
kilometers door anderen wordt ontwikkeld. 
Zoals Koen Jacobs het verwoordde: “Stap af van die hokjesgeest en ga meer samen werken. Doe iets met elkaar en 
profiteer van elkaar”.  
 
Na een korte pauze ging Koen Jacobs in op de uitgewerkte voorstellen m.b.t. de vernieuwing van de huidige competitie 
en de verruiming van het aanbod aan competitievormen.  
 
Hij wees op het feit, dat de afdeling Limburg vorig jaar al de conclusie had getrokken dat starten met vernieuwing van de 
competitie een absolute prioriteit was. 
Het invoeren van de DUO competitie bij de jeugd was het gevolg daarvan en een eerste aanzet naar mogelijk méér. 
Vooral ook omdat het maatschappelijke draagvlak bij ouders en begeleiders nadrukkelijk aanwezig was. 
 
Ook de gedane aanpassingen na een evaluatie met de Limburgse verenigingen na één jaar DUO competitie, waren voor 
het Hoofdbestuur richting wijzend naar de toekomst. 
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Ondersteunt door onderstaande ‘hand out’ werd een overzicht gegeven van de door het Hoofdbestuur vastgestelde 
uitgangspunten.  
Uit de resultaten van de discussies met de afdelingen zal een definitie standpunt worden ingenomen. 
 

 

Jeugdcompetitie (afdeling + landelijk)  

 Alle klassen DUO-competitie (vrije variant)**  

 Poules van 8 (of 7 wedstrijden)  

 4 of 8 teams uit de poule spelen op dezelfde locatie  

 Landelijk C verdwijnt, nog maar 2 poules Landelijk A en 4 poules Landelijk B  

 Voor- en Najaarscompetitie blijven gehandhaafd 

 Kampioenen Voorjaarscompetitie promoveren automatisch, tenzij het team door spelerswisseling  

significant zwakker is geworden  

 Degradatiesysteem invoeren  

 Bepaling sterkte teams o.b.v. ELO ranking, punten behaald bij senior-evenementen worden niet  

meegeteld  

 

Afdelingscompetitie senioren  

 DUO-competitie (vrije variant)** wordt de standaard   

 Daarnaast kunnen de afdelingen ervoor kiezen om de huidige competitievorm (3 tegen 3, met 10  

wedstrijden) aan te bieden. (het Hoofdbestuur denkt hierbij aan een tijdelijke beperking van 2 jaar)  

 Alleen vanuit de DUO-competitie kan worden gepromoveerd naar de landelijke divisie  

 Promotiewedstrijden worden gespeeld in DUO vorm  

 
Landelijke seniorencompetitie  

 Spelsysteem blijft ongewijzigd (teams van 3)  

 3e divisie verdwijnt  

 Degradatiewedstrijden worden gespeeld in DUO vorm  

** is 2×2 of 2×3 

 
Jacobs benadrukt vooraf, dat de tendens om kortere wedstrijden ten spelen bij senioren natuurlijk wordt ingegeven 
doordat in alle afdelingen op weekdagen wordt gespeeld. Alleen in Limburg speelt de reguliere competitie op zaterdag, 
waardoor het tijdsaspect minder relevant is. 
 
In de discussie wordt aanvangs het competitieaanbod in Limburg nog even geïnventariseerd: 
Jeugdcompetitie -vanaf 2

e
 klasse een DUO competitie.  

-hoofdklasse en 1
e
 klasse volgen de landelijke competitievorm. 

Seniorencompetitie -hoofdklasse t/m 4
e
 klasse volgen de landelijke competitievorm. 

   -in de 5
e
 klasse wordt geëxperimenteerd met een Dubbel Davis Cup competitie, 3×4 of 4×4,  

    op 2 tafels. 
   -in regio Zuid wordt ook op weekdagen een DUO competitie gespeeld (vrije variant). 
   -in regio Noord wordt op weekdagen een Dubbel Davis Cup competitie gespeeld met de  
    aantekening dat het aantal deelnemende teams groter is dan in de reguliere competitie. 
 
Men is in de Jeugd DUO competitie al overgegaan op een regionale indeling met poules van 9 teams, gehoord de 
verenigingen in evaluatiebijeenkomsten. Gespeeld wordt een ½ competitie met aansluitend finalerondes play-off en play 
down. Met als afsluiting een extra kampioensronde voor alle nrs. 1 op één dag. 

÷ algemeen is er geen draagvlak voor het spelen van meer dan 4 teams op een locatie; 

÷ het overgaan naar de DUO competitie bij de landelijke jeugd vindt één van de twee aanwezige 
verenigingen met teams in deze competitie niet aan te bevelen; 

÷ als de C-klasse wordt opgeheven, wordt het bezwaar enigszins afgezwakt; 
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De discussie over het ‘standaard’ verklaren van de DUO competitie bij de senioren, vindt geen voorstanders. 

÷ de angst dat veel oudere spelers uit oogpunt van ‘geen gezelligheid meer’ stoppen met het spelen 
van competitiewedstrijden, wordt diverse malen aangehaald; 

÷ juist bij de senioren is in de lagere klassen het aantal vriendenteams van 4- of 5 spelers, groot; 

÷ de ook nog opgelegde druk, alleen vanuit de DUO competitie te kunnen promoveren naar de 
landelijke klassen, wordt door verenigingen die daartoe kansen zien, afgewezen; 

÷ het instellen van een overgangstijd om vervolgens een keuze te moeten maken, is slechts een doekje 
voor het bloeden; 

÷ algemeen mag worden gesteld dat er voor senioren te weinig speeltijd is in een DUO competitie; 

÷ men zou het ook kunnen zoeken door bij de speelvorm 3×3 te blijven en een aanpassing te doen in 
het  aantal te spelen sets per wedstrijd; 

÷ er wordt geopperd om afdelingsverenigingen algemeen vrij te laten in het bepalen van hun speeldag. 
 
Koen Jacobs geeft zelf nog aan, dat het voorstel de DUO competitie bij senioren in te voeren, ook in de andere afdelingen 
niet veel sympathiebetuigingen heeft gekregen. 
Alleen in de afdeling West is de DUO Competitie enorm succesvol. Met al meer dan 350 teams is de toename daar nog 
steeds stijgend. De reguliere competitie vertoont daar een permanent dalende lijn. 
 
 
Rest nog te vermelden dat op voorstel van het Afdelingsbestuur Maurits Gommans als lid van de Bondsraad werd 
voorgesteld. Voorlopig ad interim tot de eerstvolgende ALV. Hij vervangt de aftredende Jan Creemers.  
 
Aanwezige verenigingen op deze nuttige bijeenkomst waren: 
Asterix, Destatec, Elsloo 72, Kluis, Koningslust, Maastricht, Panningen 74, Red Stars, Seta, Sibbe MC, Smash 72,  
Swift 36 TT, TTC, TTCN 72, Venlo, Wijzenbeek/Westa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleen aan het competitieprogramma, zoals in 'NAS Online' wordt weergegeven, kunnen rechten worden ontleend. 
Raadpleeg dus wekelijks de website bij 'NAS Online' en kijk of er wijzigingen zijn aangebracht in het programma van uw vereniging. Gegevens zijn geldig totdat er 
wijzigingsbericht(-en) hebben plaatsgevonden. Berichten verzonden per e-mail; geplaatst op de website of geplaatst in het Infobulletin hebben een officiële status 

  


