
26 april 2020 
 
Beste verenigingen, 
 
Er kan nog altijd niet worden getraind, laat staan dat er wedstrijden of toernooien mogelijk 
zijn. Hoewel we nog niet weten of we na de zomer aan de competitie kunnen beginnen, 
willen we wel het normale traject volgen en zullen jullie straks de teams toch weer moeten 
opgeven. We kunnen wel wachten, maar als er dan groen licht komt zijn we te laat. Vandaar 
het verzoek aan de clubs om uiterlijk 1 juli (dus jullie hebben nog even de tijd) de teams in 
NAS op te geven. Dit geldt voor de afdeling Limburg! De landelijke teams dienen al voor 1 
juni te worden opgegeven. Vanwege de onzekerheid schuif ik de datum een maandje op, 
wellicht dat we dan meer weten. Overigens ga ik uit van een competitie onder normale 
omstandigheden. En voor de duidelijkheid, als er geen competitie zou zijn, hoeft er ook geen 
competitietoeslag te worden betaald. Alle spelers moeten dan voor 1 september in NAS 
worden gemuteerd tot niet-competitiegerechtigd. En op 1 september weten we uiteraard hoe 
de vlag erbij hangt. 
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen, ook over (jeugd)trainingen 
en wat er de komende tijd weer mogelijk is. 
 
COMPETITIE-INFO 
De landelijke indeling bij de senioren blijft in principe dezelfde als dit seizoen. Er wordt 
gewoon opnieuw begonnen. Dat geldt ook voor de Regio-Hoofdklasse senioren. Als alle 
teams zich weer opgeven, zal ook deze indeling niet worden gewijzigd. De jeugdcompetitie, 
zowel landelijk als afdeling, wordt wel opnieuw ingedeeld. Hier zijn er meer mutaties, 
bijvoorbeeld door jeugdspelers die senior worden. 
Hieronder de details per competitie in Limburg: 
 
JEUGD-COMPETITIE 
In de afdeling Limburg zal, net als vorig seizoen, de 1e, 2e en 3e klasse een TRIO-
competitie worden en de 4e en 5e klasse een DUO-competitie. Ook is er weer een 
starterscompetitie. Afhankelijk van de opgave kunnen we hier bij de indeling vanaf wijken. 
De indeling wordt gemaakt naar sterkte van de teams (teamrating), mogelijk wordt naar 
voorgaande resultaten gekeken en/of de wensen van de vereniging om een team in een 
lagere klasse in te delen dan mogelijk de teamrating aangeeft. Wij gaan in principe uit van 6 
teams per klasse. 
 
SENIOREN-COMPETITIE 
Bij de senioren vragen we de verenigingen een voorkeur aan te geven uit twee voorstellen. 
Het eerste voorstel is dezelfde indeling en opzet als dit seizoen (de gestaakte competitie 
begint dus opnieuw), het tweede voorstel is de nieuwe competitie-opzet, die we toch al in het 
najaar wilden invoeren. Dat laatste heeft de voorkeur van de werkgroep competitiezaken, 
maar de indeling zal dan wel puur op teamrating gebeuren. Een indeling op sterkte dus, 
omdat er afgelopen seizoen geen promotie/degradatie mogelijk was.  
Bij beide voorstellen geldt dat de teams altijd in NAS aangemeld moeten worden. In de 
bijlage meer details over beide voorstellen.  
Clubs dienen hun voorkeur voor 1 juni kenbaar te maken middels een reply op deze mail.  
Overigens is de nieuwe opzet door de meeste verenigingen al goedgekeurd. Bij de data later 
in deze mail ga ik al even uit van de nieuwe opzet. Hoe de nieuwe opzet er ook alweer 
precies uitziet heb ik onderaan nog even toegevoegd. (dit is al eerder gecommuniceerd). 
Uiteraard hoeven alleen de verenigingen met seniorenteams te reageren. 
 
SENIOREN DUO-COMPETITIE 
Hier verandert niets. De teams moeten opnieuw in NAS worden ingevoerd en de competitie 
wordt gestart zodra het kan, laten we hopen in september, maar als dat niet kan stellen we 
de start uit. Graag dus wel de teams in NAS aanmelden, ook hier uiterlijk 1 juli. 



DATA COMPETITIE 
Als we ervan uitgaan dat we in september gewoon kunnen starten, dan volgen hieronder de 
data voor de Afdeling Limburg.  
LET OP! Ik heb de herfstvakantie niet als speeldatum gekozen, landelijk is dat wel het geval. 
Maar de verwachting is dat veel mensen dan op vakantie gaan, als het al kan. Vandaar dat ik 
deze data vrij plan. 
 
12 september: Ronde 1 + Ronde 1 Jeugd 
19 september: Ronde 2 + Ronde 2 Jeugd 
26 september: Ronde 3 + Ronde 3 Jeugd 
3 oktober: Ronde 4 + Ronde 4 Jeugd 
10 oktober: Ronde 5 + Ronde 5 Jeugd 
17 oktober: (herfstvakantie) 
24 oktober: (herfstvakantie) 
31 oktober: Ronde 6 + Ronde 6 Jeugd 
7 november: Ronde 7 (einde reguliere competitie) + Ronde 7 Jeugd 
14 november: 1e kwartfinales + ronde 1 degradatiepoule  
21 november: 2e kwartfinales + ronde 2 degradatiepoule + Ronde 8 Jeugd 
28 november: Halve finales (1 wedstrijd) + ronde 3 degradatiepoule + Ronde 9 Jeugd 
5 december: (Sinterklaas) 
12 december: Finales (1 wedstrijd) + Finales Regio Hoofdklasse + Ronde 10 Jeugd 
 
De landelijk competitie start op 19 september en speelt dus wel in de herfstvakantie. 
 
Nogmaals, bovenstaande is allemaal onder voorbehoud, maar uiteraard volgen we alle 
ontwikkelingen nauwlettend. 
 
Belangrijk in deze tijd is contact te houden met de leden en spelers en ervoor te zorgen dat 
ze straks allemaal weer gemotiveerd zijn voor de tafeltennissport. We zijn een kleine afdeling 
in een kleine sport en daarom is het van groot belang alle clubs, spelers en leden 
binnenboord te houden. Daarom wilde ik in de zomer meerkampen organiseren,  
maar die plannen heb ik maar even in de ijskast gezet. Maar zodra het kan, moeten we onze 
leden wel weer iets kunnen aanbieden. Dat kunnen de clubs zelf doen, maar dat kan ook de 
NTTB, in dit geval de afdeling Limburg, doen.  
 
Opmerkingen, vragen, suggesties of commentaren? Aarzel niet en stel ze. Of via de mail of 
telefonisch (06-15016377) 
 
Groeten Frank Moonen, Competitieleider Afdeling Limburg 
 
 
NIEUWE OPZET SENIOREN 
 
De Commissie Competitiezaken wil de opzet van de SENIOREN-competitie met ingang van 
de NAJAARSCOMPETITIE 2020 wijzigen, dus na de zomer. De reden is de steeds groter 
wordende verschillen per klasse en het feit dat de spanning daardoor steeds minder wordt. 
Vaak weet je na enkele wedstrijden al wie kampioen wordt en wie degradeert. 
Door het systeem van de Regio-Hoofdklasse in ALLE klassen in te voeren, denken we voor 
alle teams een spannendere competitie te maken. Met de volgende voordelen: 
• spanning tot het einde, zowel bovenin als onderin.  
• er worden altijd finales gespeeld die altijd meer publiek trekken en voor organiserende 

clubs interessant zijn 
• de niveauverschillen worden minder 
• je speelt 1 keer maar maximaal 2 keer in 1 seizoen tegen dezelfde tegenstander 
• elk team speelt minimaal 9 wedstrijden, maar maximaal 11 wedstrijden 



Wat houdt de nieuwe opzet in? 
De promotieklasse verdwijnt en daaronder ontstaan twee 1e klassen van 8 teams, twee 2e 
klassen van 8 teams, twee 3e klassen van 8 teams en twee 4e klassen van 8 teams. En 
waarschijnlijk ook nog een 5e klasse. 
 
In elke klasse spelen ALLE teams 1x tegen elkaar (dus 7 wedstrijden). Daarna spelen de 
nummers 1 t/m 4 door voor het kampioenschap/promotie en spelen de nummers 5 t/m 8 
verder tegen degradatie. Onderin worden de punten behouden en spelen de teams nog 1x 
tegen elkaar, waarna de nummer laatst degradeert (totaal 10 wedstrijden). 
 
Bovenin worden kruiselings kwartfinales gespeeld. Dat betekent dat de nummer 1 van poule 
A gaat spelen tegen de nummer 4 van poule B. Zo spelen dus ook de nummer 2 en 3 tegen 
elkaar. Deze kwartfinales wordt over twee wedstrijden gespeeld, dus thuis en uit. De 
verliezers zijn klaar, de winnaars gaan naar de halve finales. Dit is één wedstrijd die op een 
van tevoren vastgestelde datum en locatie wordt gespeeld. (verenigingen kunnen deze 
wedstrijden organiseren) De winnaars van deze halve finales gaan naar de FINALE, ook één 
wedstrijd die op een van tevoren vastgestelde datum en locatie wordt gespeeld. (ook dit 
wordt door de verenigingen georganiseerd). De winnaars van deze finales zijn kampioen van 
hun klasse. Beide finalisten promoveren met uitzondering van de 1e klasse, waarin alleen de 
winnaar van de finale promoveert naar de Regio-Hoofdklasse. 
 
Overigens is het NIET de bedoeling dat de reisafstanden door deze opzet langer worden. 
Alleen in de kwartfinale weet je niet wie je tegenstander wordt. De data, aanvangstijden en 
locaties van de HALVE FINALES en FINALES staan van tevoren vast. Deze wedstrijden 
kunnen ook niet worden verplaatst! 


