Afdelingscompetitie Afdeling Limburg, hoe gaan we verder?
De coronapandemie heeft Nederland (en de rest van de wereld) nog steeds in haar greep. Sinds
begin december kunnen we al helemaal niet binnen tafeltennissen. Sinds half oktober spelen we
geen competitie. Hoe lang het nog duurt voordat we weer binnen een balletje mogen slaan en
vervolgens weer wedstrijden mogen spelen is nog niet duidelijk. Ook de voorwaarden waaronder dat
dan mag is nog niet bekend.
Desondanks willen we met de verenigingen kijken naar de mogelijkheden voor tafeltennis in Limburg
in de nabije toekomst. In een ander overleg gaan we met de verenigingen in overleg over zaken als
ledenwerving na corona en sporttakplatform.

Overleg
In het overleg op woensdag 21 april willen we graag met de competitieleiders van de verenigingen
overleggen hoe de afdelingscompetitie te vervolgen zodra dit mogelijk is. Om dit overleg inhoudelijk
meer kracht te geven willen we jullie vragen om vooraf ook de mening onder de
competitieteams/spelers van jullie vereniging te peilen.
Uiteindelijk willen we samen een passend vervolg voor de competitie bepalen. Een keuze die
gedragen wordt door een (ruime) meerderheid van de verenigingen, die deelnemen aan de
afdelingscompetitie. Het gaat hier dus specifiek over de afdelingscompetitie op zaterdag voor jeugd
en senioren.
Er zijn een aantal zaken waar we momenteel over nadenken. Is het mogelijk om met de bestaande
teams de competitie van het najaar 2020 uit te spelen? Op welk vlak zien de verenigingen
problemen? In welke periode kan de competitie uitgespeeld worden? Wat moet de afdeling
faciliteren?

Vragenlijst / inventarisatie
We willen jullie vragen om online de inventarisatie (zo uitgebreid mogelijk) voor jullie vereniging in te
vullen, graag uiterlijk 17 april. Om deze manier hebben we vooraf al veel informatie, zodat we het
overleg op 21 april zo efficiënt mogelijk kunnen voeren.
Link voor de online vragenlijst: https://forms.gle/zzvvQtkZLyQsFMeC9

Vervolg afdelingscompetitie, de opties
Concreet denken we in de afdeling Limburg momenteel aan drie opties. Bij het bepalen van de opties
hebben we rekening gehouden met de late zomervakantie dit jaar en de gewijzigde leeftijdsgrens
jeugd/senioren.
De zomervakantie Zuid loopt dit jaar van 24 juli tot en met 5 september 2021. Dit betekent dat we er
vanuit gaan dat er op de zaterdagen van 24 juli tot en met 4 september geen competitiewedstrijden
gepland kunnen worden.
Doordat de leeftijdsgrens jeugd/senioren aangepast is, zijn alle spelers die dit seizoen uit mogen
komen in de jeugdcompetitie ook volgende seizoen gerechtigd om in de jeugdcompetitie te spelen.
In principe is er dus geen mutatie jeugd naar senioren.
Zie hiervoor ook: https://limburg.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli-2021/

Optie 1

Najaarscompetitie 2020 uitspelen in de juni en juli 2021

Toelichting

Er zijn nog vijf tot zeven speeldagen te plannen. Uitslagen van de gespeelde
wedstrijden september en oktober 2020 blijven staan. Speeldagen 5, 12, 19, 26
juni / 3, 10 juli. Dat betekent dat er wellicht enkele wedstrijden bij de senioren
door de weeks extra gespeeld moeten worden.
Voordelen
+ Een reeds gestarte competitie wordt alsnog uitgespeeld en in september kan er
gestart worden met een nieuwe competitie.
+ Bij de senioren vindt er ook nog promotie en degradatie plaats.
+ De gespeelde wedstrijden zijn niet (weer) ‘voor niets’ gespeeld.
Nadelen
− Bij de senioren kan de kampioen van de 1e klasse wellicht niet promoveren
naar de regionale hoofdklasse.
− Bij de jeugd kan de kampioen van de 1e klasse niet promoveren naar de
landelijke competitie. Wellicht is er wel een plaats beschikbaar.
− Deze optie is eigenlijk alleen mogelijk als er een groot deel van de teams kan en
wil spelen.
onzekerheden o Kan er gespeeld worden in deze periode?
o Willen de spelers spelen in deze periode?
o Zijn de (meeste) teams in (grotendeels) dezelfde samenstelling beschikbaar?
o Zijn de accommodaties beschikbaar in deze periode?
Optie 2

Najaarscompetitie 2020 uitspelen in de september en oktober 2021

Toelichting

Er zijn nog vijf tot zeven speeldagen te plannen. Uitslagen van de gespeelde
wedstrijden september en oktober 2020 blijven staan. Speeldagen 4, 11, 18, 25
september / 2, 9, 16 oktober. (Op 4 september alleen achterstallige wedstrijden senioren.)
+ Mocht er door de coronamaatregelen niet het hele najaar gespeeld kunnen
worden is de kans veel groter dat er (toch) een competitie voltooid kan
worden.
+ Na afronding kan er ‘normaal’ gepromoveerd worden naar regionale
hoofdklasse senioren en landelijke jeugdcompetitie in het voorjaar 2022.
+ De gespeelde wedstrijden zijn niet (weer) ‘voor niets’ gespeeld.
+ De competitie kan zonder opnieuw in te delen gemakkelijk en snel gepland
worden.
− De competitie is na zeven speelrondes afgerond. Om aansluitend nog een
nieuwe en volledige najaarscompetitie te starten is niet haalbaar.

Voordelen

Nadelen

(Het mogelijk om aanvullend een halve competitie of bijvoorbeeld een soort
bekercompetitie of andere wedstrijdvorm te spelen. De data 6-11, 13-11, 20-11, 27-11,
4-12, 11-12 en 18-12 zijn daarvoor beschikbaar.)

− De afdelingscompetitie wijkt qua speeldata af van de landelijke competitie.
onzekerheden o Coronamaatregelen in september zijn nu nog niet in te schatten.
o Zijn de (meeste) teams in (grotendeels) dezelfde samenstelling beschikbaar?
Najaarscompetitie 2020 als beëindigd beschouwen en in september 2021 een
geheel nieuwe competitie starten (met een nieuwe indeling)
Toelichting
Nieuwe indeling op basis van teamrating voor alle klassen. Gehele competitie
volgens speelwijze vanaf najaar 2020. Uitslagen uit 2020 komen te vervallen. (ELO
punten blijven wel gehandhaafd.) Start op 11 of 18 september, einde 11 of 18
december.
Voordelen
+ Geen praktische problemen qua teams die deels uit elkaar vallen.
Nadelen
− Kans dat ook de nieuwe competitie wederom niet uitgespeeld kan worden als
gevolg van vierde of vijfde golf.
− Eerder gespeelde wedstrijden zijn (weer) ‘voor niets’ gespeeld.
onzekerheden o Coronamaatregelen in september zijn nu nog niet in te schatten.
Optie 3

Er zijn nog een tweetal zaken die benoemd moeten worden omdat ze van belang zijn bij het
uitspelen van de eerder gestarte competitie:
+
+

We verwachten minder afhakers als we de eerder gestarte competitie uitspelen.
De werkgroep Competitiezaken kan en zal soepel omgaan met ‘noodzakelijke’ aanpassingen
binnen teams. Er zal vooral gedacht worden in oplossingen.

We willen deze drie opties samen met jullie bespreken en daarover met elkaar discussiëren. Er zijn
ongetwijfeld nog voor- of nadelen die niet benoemd zijn.
Als er tijdens inventarisatie en overleg nog een andere optie naar voren komt, kan dit ook de keuze
worden.
Het is niet de bedoeling om aan het einde van de bijeenkomst op 21 april een definitieve keuze te
kunnen maken. De afdeling Limburg heeft er juist voor gekozen om van de landelijke keuze af te
wijken omdat we de ontwikkeling van de coronapandemie de komende tijd mee willen nemen in
onze uiteindelijke keuze. En uiteraard vinden we de mening en argumenten van de verenigingen van
groot belang in de keuze. De keuze kan ons inziens het beste gemaakt worden op het moment dat er
voldoende versoepelingen van de huidige coronamaatregelen zijn afgekondigd. Om dan (indien
nodig) snel te kunnen handelen is het van belang dat we in de tafeltennisluwe periode (tot aan de
versoepelingen) goed in beeld krijgen wat de verenigingen en spelers/speelsters willen.

NTTB afdeling Limburg
Werkgroep Competitiezaken
Afdelingsbestuur

Vragenlijst
Vraag 1
Indien de afdeling besluit om de najaarscompetitie 2020 alsnog uit te spelen, welke zaken maken
dat voor jullie vereniging moeilijk en/of onmogelijk?
Denk aan beschikbaarheid zaal, spelers, organisatie, teamsamenstelling, e.d.

a) In geval van uitspelen in mei en juni (optie 1)

b) In geval van uitspelen vanaf 12 september (optie 2)

Vraag 2
Welke oplossingen ziet jullie vereniging voor de genoemde knelpunten bij vraag 1?
Wat kan de vereniging hierbij zelf oplossen, wat kan de afdeling hierbij betekenen?

a) In geval van uitspelen in mei en juni (optie 1)

b) In geval van uitspelen vanaf 12 september (optie 2)

Vraag 3
Welke van de drie genoemde opties heeft de voorkeur van jullie vereniging?
Graag argumenten vermelden.

voorkeursoptie

Argumenten

Vraag 4
Jullie mogen tien punten verdelen over de drie opties.
Geef elk van de opties punten van 0 tot 10. In totaal mogen er slechts tien punten verdeeld worden. 0
punten bij een optie betekent dat jullie dit een ‘onmogelijke’ optie vinden.
Graag argumenten vermelden.

optie
punten
Argumenten

1

2

3

Vraag 5
Heeft jullie vereniging een andere optie?
Graag argumenten vermelden.

Omschrijving optie

Argumenten

Vraag 6
Wil jullie vereniging nog iets anders kwijt over het vervolg van de competitie?

De vragenlijst wordt online (m.b.v. Google Forms) geplaatst.

