
 

Werkgroep Competitie, april 2020. 

Competitievoorstellen voor de najaarscompetitie 2020 afdeling Limburg. 

Vanwege het vroegtijdig beëindigen van alle voorjaarscompetities door het Hoofdbestuur van de 

NTTB (dit vanwege het heersende coronavirus) heeft de werkgroep Competitie besloten om met 

twee voorstellen te komen voor de najaarscompetitie 2020 afdeling Limburg. Andere opties zijn 

bekeken maar komen voor de werkgroep niet aanmerking. 

De voorstellen gelden overigens alleen voor de seniorencompetitie, de jeugdcompetitie  speelt de 

najaarscompetitie in dezelfde vorm dan in voorgaande seizoenen (zie begeleidend schrijven). 

Voorstel 1: (Dit is een advies van het Hoofdbestuur, maar de afdelingen zijn vrij in hun keuze). 

De voorjaarscompetitie 2020 zal in zijn geheel opnieuw worden gespeeld maar nu als 

najaarscompetitie met in principe dezelfde indeling en dezelfde teams. Ook de promotie/degradatie 

regeling zoals eerder is aangekondigd blijft van kracht. Dat houdt in dat na afloop van de 

najaarscompetitie een versterkte degradatie zal plaatsvinden i.v.m. de nieuw te vormen opzet van de 

klasse-indelingen die na de voorjaarscompetitie was gepland maar nu dus na de najaarscompetitie 

zal plaatsvinden. 

Zoals reeds beschreven blijft in principe de indeling gehandhaafd en wordt er gespeeld met 

dezelfde teams, echter in de praktijk is dit bijna onmogelijk omdat in de komende maanden spelers 

kunnen stoppen met tafeltennis. In dat geval mogen er teamwijzigingen plaatsvinden en spelers 

worden toegevoegd. Houdt er dan wel rekening mee dat een team dat beduidend (en aantoonbaar 

volgens rating) zwakker is geworden mogelijkerwijs een klasse lager kan worden ingedeeld. Dat 

houdt evenwel niet in dat een team dat door wijziging sterker is geworden recht heeft op een hogere 

klasse-indeling.  

Indien er een team t.a.v. de voorjaarscompetitie wegvalt, zal op basis van speelsterkte (teamrating) 

worden gekeken welk team hiervoor in aanmerking komt om die plaats op te vullen. Dat geldt ook 

voor een nieuw team dat mogelijk wordt aangemeld. Datzelfde geldt natuurlijk ook als het om 

meerdere teams gaat. Indien mogelijk zullen we met het inpassen van een team flexibel omgaan.  

Wanneer een compleet team in een bepaalde klasse komt te vervallen heeft de vereniging geen 

recht meer op die plaats in deze klasse. Onder een compleet team verstaan wij ook als er maar één 

speler van het team overblijft. Wij zullen echter in eerste instantie niet uitgaan van art. 19 c lid 1 en 2 

van de Richtlijnen Competitie.  

Alle teams dienen opnieuw in NAS te worden ingevoerd, ook al blijven alle teams hetzelfde dan in de 

voorjaarscompetitie. Vanaf 15 mei a.s. is het mogelijk om nieuwe teams in NAS in te voeren. 

Ook de indelingen van de klassen zullen in NAS opnieuw worden ingevoerd door de competitieleider. 
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Mening en toelichting voorstel 2: 

Omdat mogelijkerwijs een aantal verenigingen (lees teams) voorstel 1 weinig interessant zullen 

vinden, deels omdat er reeds vier ronden zijn gespeeld die bij deze keuze weer opnieuw gespeeld 

gaan worden doet de werkgroep competitie aan de verenigingen een 2e voorstel. Ook om tevens een 

versterkte degradatieregeling te ontlopen (bij voorstel 1) die na de najaarscompetitie zou gaan 

plaatsvinden. Wij als werkgroep zijn van mening dat we beter helemaal opnieuw kunnen beginnen. 

Dus onderstaand voorstel 2 heeft de voorkeur van de werkgroep competitie. 

Voorstel 2: 

De najaarscompetitie wordt volgens de nieuwe competitievorm (bij de verenigingen bekend) 

ingedeeld. Dit betekent dat alle klassen in de nieuwe competitievorm uit 8 teams zullen bestaan. Bij 

de indeling van de laagste klassen zou dat mogelijk anders kunnen zijn i.v.m. het aanbod van de 

ingeschreven teams.  Na zeven ronden worden er play offs en play downs gespeeld.                             

In een bijlage zullen we deze competitievorm nog eens extra weergeven. 

De teams zullen op sterkte (teamrating) worden ingedeeld, dus geen enkel team heeft bij inschrijving 

recht op een bepaalde klasse in de najaarscompetitie 2020 (in NAS mag wel een voorkeursklasse 

worden aangegeven). Indien er een keuze gemaakt moet worden voor een plaats in een hogere 

klasse zal bij een gelijke teamrating het team met het minimale onderlinge verschil tussen de sterkste 

(hoogste ELO-rating) en de zwakste speler (laagste ELO-rating) de voorkeur krijgen. Wij kiezen dan 

voor het homogene team. 

Alle spelers dienen conform de Richtlijnen ELO-rating voor seniorenteams, pagina 11 van de 

Richtlijnen Competitie afdeling Limburg op sterkte (ELO-rating) worden ingedeeld in teams. 

CZ kan hiervoor (bij aanvraag) een uitzondering maken, uiteraard met toepassing van de beschreven 

invalverboden c.q. invalbeperkingen. 

Om te voorkomen dat verenigingen spelers in een team gaan opstellen met een veel hogere rating 

dan de overige spelers (en die naar verwachting niet of heel beperkt zullen spelen) maar met de 

bedoeling dit team in een hogere klasse ingedeeld te krijgen zullen wij de volgende regels gaan 

toepassen. 

1) Wanneer een speler niet aan de najaarscomp. 2019 en voorjaarscomp. 2020 heeft deelgenomen 

en deze speler heeft 300 ELO-punten méér dan de eerstvolgende sterkste speler van dit team zal 

de betreffende speler niet in de teamrating worden meegenomen. 

 

2) Tevens hebben wij een nieuwe regel toegevoegd aan de Richtlijnen Competitie en deze regel 

betreft het volgende:  

Het verschil in ELO-punten tussen de sterkste- en de zwakste speler in een team mag maximaal 450 

ELO-punten zijn. Geheel ter beoordeling van de werkgroep competitie zou hierop een uitzondering 

gemaakt kunnen worden. 

Tot slot: Deze competitievorm maakt de klassen veel evenwichtiger of zullen dat zeker gaan worden. 

Voordeel kan ook zijn dat na zeven competitieronden er nog niets beslist hoeft te zijn, via de play offs 

of play downs zijn er nog volop de mogelijkheden om respectievelijk  kampioen te worden of zich nog 

te handhaven. Dit biedt mogelijk spanning tot de laatste competitieronde. 


