
Zaalreglement VVV bij competitiewedstrijden (van toepassing op NTTB en UBT-teams) 

 

• Er mogen tijdens competitieavonden maximaal 5 tafels worden opgezet. Op vrije tafels kan 

getraind worden, mits er tussen de wedstrijd –en trainingstafel(s) afscheidingen worden 

geplaatst. Ook kan er eventueel getraind worden in de kleine zaal (bereikbaar via de zijgang 

naar de kleedkamers en vervolgens de deur naar de school). 

• Alle competitiewedstrijden dienen naast elkaar te worden gespeeld. Het is niet toegestaan om 

tussen 2 competitietafels in op een tafel vrij te spelen.  

De verdeling van de teams is alsvolgt: 

             - het hoogst thuisspelende reguliere NTTB team speelt op tafel 1 (dit is de tafel die het dichtst    

               bij de kantine staat), het op een na hoogste reguliere NTTB team op tafel 2 en zo verder.  

- de UBT teams bezetten de tafels direct naast die van de NTTB- teams. 

-  de duo NTTB-teams bezetten de laatste competitietafels (dus direct naast die van de UBT)    

• Alle teams zijn gerechtigd om tijdens hun competitiewedstrijd gebruik te maken van 

afscheidingen. De aanvoerders dienen er wel op te letten dat de maximale breedte van het 

speelvak niet groter is dan 4 meter ivm de beschikbare zaalcapaciteit.  

• Voor competitiewedstrijden dient gebruik gemaakt te worden van NTTB goedgekeurde 

wedstrijdballen. Vanaf 1 januari 2016 is het voor alle verenigingen verplicht om tijdens 

competitiewedstrijden te spelen met de niet-celluloid bal. Dit geldt ook voor de 

afdelingscompetities in West. Wedstrijdballen worden bij VVV vanaf 1 januari 2016 alleen 

nog verstrekt via de barmedewerker om de gestegen kosten van de ballen in de hand te kunnen 

houden. Na afloop dient iedere wedstrijdbal weer te worden ingeleverd bij de bar. Ook als een 

bal kapot gaat (door welke oorzaak dan ook) dient de kapotte bal eerst te worden ingeleverd 

alvorens een nieuwe wordt verstrekt. 

• Ruim na afloop van je wedstrijd je eigen tafel en overig materiaal meteen op en probeer 

daarbij de naastgelegen competitietafels zo min mogelijk te hinderen. Alleen de duoteams 

kunnen hun tafel laten staan zodat hierop nog eventueel vrij gespeeld kan worden. 

• Ga voorzichtig om met het tafeltennismateriaal; met name netposten en telborden zijn erg 

kwetsbaar. Alle aanvoerders worden verzocht om erop toe te zien dat de tafels en overige 

materialen op correcte wijze worden opgezet en opgeruimd. 

  

Aanwijzingen voor de aan de NTTB-competitie deelnemende teams 
 

• Zorg ervoor dat je als team op tijd aanwezig bent zodat de competitiewedstrijd kan aanvangen 

op het in het programma vermelde aanvangstijdstip. Ieder team is gerechtigd om bij te laat 

aanvangen van een wedstrijd een aantekening op de achterkant van het wedstrijdformulier te 

maken. De NTTB kan hiervoor dan een boete opleggen, die door VVV zal worden 

doorberekend aan het betreffende team.  

 

• Ieder team mag 60 minuten te laat komen; indien een team dan nog niet aanwezig is dan wordt 

de wedstrijd niet meer gespeeld en wordt het niet aanwezige team als niet opgekomen 

beschouwd. Boetes en verdere maatregelen (puntenaftrek) zullen volgen, tenzij er sprake is 

van overmacht. Het wel aanwezige team dient het wedstrijdformulier op te maken en deze in 

te leveren in het wedstrijdformulierenbakje in de kantine. Het origineel wordt verzonden naar 

de NTTB en de kopie naar de wedstrijdsecretaris van de vereniging waarvan het team niet is 

opgekomen. 

 

• Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde aanvangsuur de 

wedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht dan moet de wedstrijd voor zover 

mogelijk nog worden gespeeld. De betrokken competitieleider beslist of inderdaad sprake is 

geweest van overmacht. 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. 
 



 

• Indien je team een keer niet compleet kan uitkomen probeer dan eerst een invaller te vinden. 

Raadpleeg hiervoor de teamlijst.  

 

• Eventueel kan een regulier team ook (een keer) met 2 spelers uitkomen (duoteams moeten wel 

compleet zijn) mocht er geen invaller beschikbaar zijn. Hiervoor wordt door de NTTB geen 

boete opgelegd mits de volgende procedure wordt gevolgd: 

1. de aanvoerder van het betrokken VVV-team neemt, minimaal 1 dag voor de 

speeldatum, contact op met de wedstrijdsecretaris (Vally Karagantcheff, tel. 070-347 

53 73 of 06-13061437 / e-mail: vkaragantcheff@kpnmail.nl) en geeft hem door dat 

het team incompleet zal uitkomen 

2. de wedstrijdsecretaris meldt dit vervolgens aan de competitieleider   

3. de aanvoerder van het betrokken VVV-team maakt op de achterkant van het 

wedstrijdformulier een aantekening met vermelding van de reden van het onvolledig 

uitkomen 

LET OP:  

Er dient in elk geval altijd op de achterkant van het wedstrijdformulier melding te worden gemaakt 

van het onvolledig opkomen (incl. reden)  

 

• Probeer het verplaatsen van wedstrijden tot een minimum te beperken. Wees je ervan 

bewust dat de tegenstanders ook met drukke agenda’s zitten en het dus niet eenvoudig is om 

een voor beide partijen acceptabele nieuwe datum overeen te komen. Probeer altijd eerst een 

beroep te doen op een invaller uit een hoger genummerd team (zie teamlijst). Mocht 

verplaatsing toch nodig zijn dan dient de volgende procedure te worden gevolgd: 

1. de aanvoerder van het betrokken VVV-team neemt, minimaal 7 dagen voor de 

speeldatum, contact op met de eigen wedstrijdsecretaris en legt het verzoek met 

minimaal 2 alternatieve data voor 

2. de wedstrijdsecretaris van VVV zal vervolgens contact opnemen met de 

wedstrijdsecretaris van de tegenstander om het verzoek voor te leggen 

3. na bericht van de wedstrijdsecretaris van de tegenstander neemt de wedstrijdsecretaris 

van VVV weer contact op met de aanvoerder van het betrokken VVV-team 

4. pas als beide wedstrijdsecretarissen de wijziging (minimaal 4 dagen voor de 

speeldatum) hebben bevestigd aan de NTTB is de wedstrijd officieel verplaatst. In alle 

andere gevallen zal de NTTB de wijziging niet goedkeuren en dient de wedstrijd op 

de oorspronkelijke datum te worden gespeeld.  

        

TEAMOPGAVE 

Ieder team op een teamlijst moeten op volgorde van sterkte worden ingedeeld en ingediend door 

een vereniging. De realiteit is echter dat dit om diverse (en soms begrijpelijke) redenen niet 

gebeurt. Om deze reden is er een nieuwe regel ingevoerd per 1-1-2020: 

 

- het ELO-verschil binnen een team mag maximaal 300 ELO-punten zijn  

 

Tijdens de eerste helft van de competitie is het mogelijk een speler toe te voegen aan een team. 

Hierbij geldt de volgende -nieuwe- regel: 

 

- bij toevoegen van een speler aan een team mag deze maximaal 150 ELO punten 

sterker zijn dan de zwakste speler van het team 

 

Om het ongewenste effect van competitievervalsing tegen te gaan (een speler die slechts een 

enkele keer meespeelt in een team) is er een grens gesteld aan de teamgrootte. 

 

- In een duoteam mogen maximaal 4 spelers worden aangemeld en in een regulier team 

maximaal 5 spelers 
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INVALLERSBEPALINGEN AFDELING WEST:  

(deze zijn laatstelijk gewijzigd op 1-1-2020) 

 

Ten behoeve van het rechtmatig invallen van spelers wordt een systeem met invalbeperkingen 

gehanteerd waarbij de ELO-rating van iedere speler bepalend is. Er zal worden gewerkt met een 

vast aantal ELO punten voor de berekening van de invalbeperkingen. De invalbeperkingen 

zullen worden berekend voor invallen binnen de reguliere competitie, binnen de duo 

competitie en voor invallen vanuit duo naar regulier en andersom.  

De uitwerking hiervan luidt alsvolgt:  

 

- het maximale ELO verschil bij invallen is 150 punten ten opzichte van de zwakste speler 

in het team; 

- een speler kan alleen invallen als zijn ELO-rating maximaal 150 punten hoger is dan de 

gemiddelde ELO-rating van de klasse 
 

Toelichting: 

Door het maximale ELO-verschil ten opzichte van de zwakste speler uit het team te nemen wordt     
      gerealiseerd dat de invaller beter bij de teamrating past.  

      Door een maximaal verschil met de gemiddelde klasse rating wordt vermeden dat een te sterke  

      speler voor de klasse invalt. Dit voorkomt competitievervalsing.  

 

- spelers die in de reguliere- en duocompetitie spelen mogen ten opzichte van de andere 

competitie maximaal één klasse afwijken  

- dames die in de landelijke damescompetitie spelen en in willen vallen in de 

afdelingscompetitie, moeten staan ingeschreven bij een team in de afdelingscompetitie 

 

Spelers waaraan invalbeperkingen cq verboden zijn opgelegd worden voor aanvang van iedere 

competitie (najaar of voorjaar) opgenomen in een lijst die op de website van afdeling West 

gepubliceerd wordt. 

De gegevens worden automatisch berekend door een koppeling tussen NAS en het ELO-rating 

systeem. Ook eventuele overtredingen op de opgelegde invalverboden worden, op basis van deze 

lijst, volledig geautomatiseerd vastgesteld.  

Bij overtredingen op de invalbeperkingen worden de behaalde punten van de onrechtmatige 

invaller omgezet in verlies. Er worden hiervoor geen geldboetes opgelegd. 
Deze lijst met invalbeperkingen blijft gedurende de gehele competitie geldend en zal ook niet 

meer worden gewijzigd behoudens als er beperkingen worden opgelegd aan, of als gevolg van, 

spelers die na aanvang van de competitie zijn toegevoegd.  

 

• Een speler mag binnen een bepaalde competitie als invaller optreden in een hoger team (een 

team met een lager volgnummer) maar nieuw is dat een speler van een hoger team (een team 

met een lager volgnummer) -binnen dezelfde klasse- ook in een lager team (een team met een 

hoger volgnummer) mag invallen. Een speler mag nooit in een lagere klasse invallen dan 

waar hij of zij in de reguliere of duocompetitie staat opgesteld. 
Wel kunnen er aan bepaalde spelers INVALBEPERKINGEN zijn opgelegd Aan een 

aantal VVV-spelers zijn deze ook opgelegd. Zie hiervoor de Lijst met Invalbeperkingen 

geldend voor de najaarscompetitie 2020 op website afd West 

 

• Een speler uit een team in de reguliere competitie mag ook invallen bij een team in de 

duocompetitie (en andersom); de invaller hoeft niet meer op de teamlijst van de 

duocompetitie te staan opgesteld als hij / zij invalt in de duocompetitie (en andersom ook 

niet).  

 

 

 



• Per competitiehelft mag een speler in totaal maximaal 4 keer bij een ander team invallen, 

ongeacht om welke (afdelings)competitie (ook invalbeurten in de landelijke competitie 

tellen hierbij mee) het gaat. Invalbeurten gemaakt door spelers vanuit de reguliere competitie 

in de DUO-competitie tellen vanaf de najaarscompetitie 2017 dus ook mee als invalbeurt voor 

de reguliere competitie. Andersom ook. 

 

LET OP: 

In de landelijke competitie mag slechts 3 keer worden ingevallen; hierbij worden de eventuele 

gemaakte invalbeurten in de afdelingscompetitie (alleen reguliere competitie) meegeteld!! 

 

GEEN DUBBELSPEL IN NAJAARSCOMPETITIE 2020 

Vanwege het coronavirus heeft het afdelingsbestuur besloten dat er in de najaarscompetitie geen 

dubbel zal worden gepeeld in de seniorencompetities. Voor de reguliere seniorencompetitie 

betekent dit dat een wedstrijd zal bestaan uit negen enkelspelen, in de duo seniorencompetitie zal 

het dubbel worden vervangen door een extra enkelspel.  

 

De vorm van dit extra enkelspel luidt alsvolgt:  

Er is voor gekozen dat in plaats van het dubbel in de senioren duocompetitie, een wedstrijd wordt 

gespeeld waarbij elke game wisselende spelers kent en de eventueel benodigde 5e game elke 

speler de helft speelt, dus   

 

game 1: b-x, game 2: a-y, game 3: b-y, game 4: a-x, game 5: b-x tot en met punt 5, daarna a-y) 

 

Dit is trouwens de omgekeerde volgorde van de andere sets op het wedstrijdformulier. De partij is, 

net als bij de ander sets, gewonnen door het eerste team dat drie games heeft gewonnen. De uitslag 

moet gewoon bij het dubbel worden ingevoerd. Deze speelwijze is een vereenvoudigde variant van 

een wedstrijd die in de Zweedse competitie wordt gespeeld.  

 

PROMOTIE/DEGRADATIEWEDSTRIJDEN 

Om de spanning van een competitie te vergroten worden er vanaf de najaarscompetitie 2020 

promotie- en degradatiewedstrijden gespeeld in de 2e t/m 5e klasse van de reguliere competitie. 

 

         -     in de reguliere 2e tot en met 5e klasse spelen de nummers 5 van de hogere klasse (lagere   

               nummer) en de nummer 2 van de lagere klasse (hogere nummer) een    

               promotie/degradatiewedstrijd.  

 

OVERIGE BEPALINGEN 

• Zorg ervoor dat je tijdens een competitiewedstrijd altijd je (digitale) ledenpas van de NTTB 

(aanwezig in de NTTB app) kan tonen. De aanvoerder van de tegenpartij kan hier naar vragen 

om zo te controleren of iemand gerechtigd is aan de wedstrijd deel te nemen. Als je je pas niet 
kan tonen dan dien je je te legitimeren met een ander geldig legitimatiebewijs zoals een ID-

kaart of rijbewijs. Kan je beide documenten niet tonen dan moet een handtekening op het 

wedstrijdformulier worden gezet.  

 

• Enkele belangrijke aandachtspunten in het Competitiereglement en de Spelregels zijn:  

1. in het dubbelspel mag ook een speler uitkomen die niet in het enkelspel uitkomt. 

Deze speler(s) moet wel deel uit maken van het team waarvoor hij / zij alleen in het 

dubbelspel uitkomt. Deze regel geldt voor alle competities binnen de afdeling West. 

IN DE NAJAARSCOMPETITIE 2020 ZAL GEEN DUBBELSPEL WORDEN 

GESPEELD IN DE REGULIERE- EN DUOCOMPETITIE ALS GEVOLG 

VAN DE INGESTELDE CORONA-MAATREGELEN. IN DE 

DUOCOMPETITIE WORDT EEN EXTRA ENKELSPEL GESPEELD,  

2. iedere speler mag tijdens een partij 1 keer een time-out van 1 minuut nemen. De 

scheidsrechter dient de tijd op te nemen. 



3. tijdens een wedstrijd mag niet van batje worden gewisseld, behalve als het batje -niet 

opzettelijk- is beschadigd. Nadat een wedstrijd is gestart kan dus niet meer van batje 

worden gewisseld. 

 

• Indien zich bepaalde problemen voordoen tijdens een wedstrijd (bijv. agressief gedrag van 

tegenstanders of supporters) kan de aanvoerder van een team dit melden op de achterkant van 

het wedstrijdformulier. De competitieleider zal vervolgens bekijken of hij bepaalde 

maatregelen kan / moet nemen. 

 

• Gedurende het najaar vindt er een pilot plaats met het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). 

Het is de bedoeling dat deze in het voorjaar 2021 het papieren formulier gaat vervangen. DWF 

vervangt echter in dit najaar (nog) niet het papieren wedstrijdformulier; dat is nog steeds het 

formele formulier en moet nog ingevuld worden. De teams kunnen echter wel al de 

wedstrijdgegevens in het DWF invoeren waardoor de taak van de wedstrijdsecretaris wordt 

verlicht. De wedstrijdsecretaris blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en 

moet daarom eerst zijn akkoord geven. De ingevoerde gegevens zijn echter –voor akkoord- 

wel al zichtbaar in NAS (via de site van de NTTB) en in de NTTB-app. Het is daarom van 

belang dat de ingevoerde gegevens door een team correct zijn om problemen achteraf te 

voorkomen !!  

De wedstrijdsecretaris zal in het najaar –voordat akkoord wordt gegeven-  nog zoveel 

mogelijk de door een team ingevulde gegevens in het DWF controleren aan de hand van het 

papieren wedstrijdformulier. In elk geval van de teams die de uitslagen niet zelf invoeren in 

het DWF; deze zullen door de wedstrijdsecretaris tijdig in NAS worden ingevoerd. Het blijft 

daarom tevens van belang dat ieder team het papieren wedstrijdformulier direct na 

afloop van de gespeelde wedstrijd in het wedstrijdformulierenbakje in de kantine 

deponeert.  

 

TIJDENS DE NAJAARSCOMPETITIE 2020 IS HET GEBRUIK VAN HET DWF DUS 

NOG NIET VERPLICHT VOOR DE TEAMS; INDIEN HET DWF NIET IS 

INGEVULD DOOR EEN TEAM DAN ZAL DE WEDSTRIJDSECRETARIS DIT 

TIJDIG DOEN. BELANGRIJK BLIJFT HIERBIJ DAT HET PAPIEREN 

WEDSTRIJDFORMULIER ALTIJD WORDT INGEVULD EN NA AFLOOP WORDT 

INGELEVERD BIJ DE WEDSTRIJDSECRETARIS (VIA HET 

WEDSTRIJDFORMULIERENBAKJE IN DE KANTINE)  

 

• De (formele) papieren wedstrijdformulieren dienen in 3-voud te worden opgemaakt. Het 

origineel dient -bij thuiswedstrijden- in de wedstrijdformulierenbak in de kantine te worden 

gedeponeerd. De 1e kopie doorslag dient aan de tegenstander te worden overhandigd en de 2e 

kopie doorslag kan door de aanvoerder van het team worden behouden (de 2e  kopie doorslag 

hoeft dus niet meer te worden ingeleverd, zie volgende pagina van dit document). Bij 

uitwedstrijden ontvangt het VVV-team dus de 1e kopie doorslag van de tegenstander; deze 

kopie is van groter belang geworden ivm een wijziging van de administratieve procedure bij 

de NTTB (zie volgende pagina van dit document). 

 

• Alle aanvoerders zijn verplicht om  het papieren wedstrijdformulier (en ook  –indien hier 

gebruik van wordt gemaakt- het Digitale Wedstrijd Formulier) correct en volledig in te 

vullen en na afloop te ondertekenen. Foutief vermelde gegevens (zoals bondsnummer, 

wedstrijdnummer en uitslagen) worden beboet door de NTTB; deze zullen worden 

doorberekend door VVV aan de betreffende teams cq. leden.  

 

Vanaf de najaarscompetitie 2015 is er een nieuwe taak bijgekomen voor de aanvoerders van 

de VVV-teams. Ivm wijziging van de controle-uitvoering van de originele (papieren) 

wedstrijdformulieren, die dienen te worden gebruikt bij competitiewedstrijden, is een nieuwe 

procedure van kracht. Voortaan dient deze controle te worden uitgevoerd door de 

verenigingen en zal de NTTB alleen nog bij problemen over de juistheid van de ingevoerde 



wedstrijdgegevens in de formele competitie-administratie in NAS controle uitoefenen. 

Om de hierdoor toegenomen belasting voor de wedstrijdsecretaris van VVV werkbaar te 

houden worden de aanvoerders van de teams die in een bepaalde week “uit” hebben 

gespeeld verzocht om de ingevoerde wedstrijdgegevens van hun (meest recente) gespeelde 

wedstrijd op de site van NTTB-West (onder Competitie) zelf te controleren.  

Dit dient voor dinsdag volgend op de betreffende speelweek te gebeuren zodat evt. 

invoerfouten tijdig kunnen worden gecorrigeerd in het competitiesysteem (NAS).  

Als er iets niet klopt in de vermelde gegevens graag direct contact opnemen met de 

wedstrijdsecretaris van VVV die dan met de vereniging in kwestie contact zal opnemen. 

 

Zorg dus dat je altijd de 1e kopie doorslag van het papieren wedstrijdformulier meeneemt als 

je “uit” hebt gespeeld! 

Deze controle is in principe niet nodig voor de teams die in een bepaalde week “thuis” hebben 

gespeeld aangezien de gegevens van thuiswedstrijden worden ingevoerd door de 
wedstrijdsecretaris van VVV en deze worden altijd goed gecontroleerd. Maar een extra 

controle door de aanvoerder mag natuurlijk altijd!  

De 2e kopie doorslag van het papieren wedstrijdformulier bij thuiswedstrijden kan ivm 

deze controle daarom worden behouden door de aanvoerder en hoeft dus niet meer te 

worden ingeleverd. Alleen het originele formulier dient nog bij thuiswedstrijden te worden 

ingeleverd!  

      Dus samenvattend:  

       1. controle van de ingevoerde wedstrijdgegevens door de aanvoerder is noodzakelijk na    

           een uitwedstrijd van je team. Vraag daarom altijd aan de tegenstander om de 1e kopie  

           doorslag zodat controle na invoer van de gegevens mogelijk is. 

       2. controle van de ingevoerde wedstrijdgegevens door de aanvoerder is niet noodzakelijk  

           (maar mag wel) na een thuiswedstrijd van je team. Ter controle van de ingevoerde   

           gegevens kan de 2e kopie doorslag worden gebruikt, deze hoeft derhalve niet meer te     

           worden ingeleverd bij de wedstrijdsecretaris.    

 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van een eigen teamboekje en leg het beheer van het boekje bij 

de aanvoerder van je team. Hij / zij dient ervoor te zorgen dat het boekje bij iedere 

thuiswedstrijd meegenomen wordt naar de zaal.  

 

• Nieuwe wedstrijdformulierenboekjes zijn verkrijgbaar bij de bar. Maak echter eerst je oude 

teamboekje op want voor ieder boekje moet door de vereniging worden betaald. 

  

• Iedere competitiespeler (NTTB en UBT) is volgens het huishoudelijk reglement (artikel 

24) verplicht om in het clubshirt van VVV uit te komen. M.i.v. 1 september 2013 is het 

clubshirt van VVV gewijzigd. Ieder competitiespelend lid (peildatum: 1 september 2013) 

ontvangt één gratis nieuw clubshirt van het merk Andro. Evt. meerdere shirts dienen tegen 

inkoopprijs te worden aangeschaft bij TT-sport. Bij het niet nakomen van de verplichting tot 

het dragen van het clubshirt zullen sancties jegens de betreffende leden worden genomen. Zie 

voor meer informatie de pagina Extra’s/downloads op de website van VVV.  

 

• Vanaf 15 september 2007 geldt in alle accommodaties waar tafeltennis wordt gespeeld 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 VC's. Lijmen kan alleen geheel op eigen risico in de buitenlucht. Dat geldt voor 

iedereen, zowel jeugd als senioren. 

 

• De actuele uitslagen en standen worden real-time vanuit het nieuwe competitie-

administratiesysteem (NAS) op de (vernieuwde) website van de afdeling West weergegeven. 

Zodra een uitslag is ingevoerd in het systeem verschijnt deze direct op de website van de 

afdeling West en is deze voor alle competitiespelers en overige belangstellenden te 

raadplegen. 


