
 

 

AAN:   alle Limburgse tafeltennisverenigingen                                                                  31 januari 2022.                                                                                                                                                       

 

Beste verenigingen, 

Hoewel de corona versoepelingen van de afgelopen weken ons weer in staat stelt om weer ‘lekker’ 

te gaan tafeltennissen blijft het coronavirus ons nog steeds achtervolgen. Zolang het 

besmettingsaantal onder ons en met name bij onze jeugd niet of nauwelijks gaat dalen zal dat 

ongetwijfeld nog invloed hebben op trainingen en zeker bij het spelen van competitiewedstrijden en 

toernooien. 

Positief waren de vooruitzichten begin januari dat we weer snel konden gaan spelen allerminst, maar 

toch de eerste persconferentie gaf deels weer groen licht. Hoewel de werkgroep competitie in die 

tussentijd niet heeft stil gezeten kon er niet of nauwelijks met de voorbereiding van de 

voorjaarscompetitie worden begonnen. Dat kunnen we nu dus wel, Frank Moonen onze 

competitieleider heeft dit reeds met de verenigingen gecommuniceerd en wat de senioren betreft 

kunnen de teams weer in NAS worden ingevoerd. Signalen bereikten ons dat er enige onduidelijkheid 

bestaat m.b.t. de jeugdcompetitie, vandaar dit extra schrijven. 

De werkgroep is van mening dat de kans heel erg groot kan zijn dat we de eerstkomende maanden 

nog veel te maken krijgen met besmette jeugdspelers die daardoor niet kunnen spelen.  Dit zou grote 

gevolgen kunnen hebben op het verloop van een trio- en een duo competitie. Dat is de reden dat we 

in het voorjaar deels kiezen voor een alternatief zodat voor onze jeugd die wel kunnen spelen nog 

voldoende mogelijkheden zijn en niet afhankelijk zijn van het plotseling wegvallen van wedstrijden. 

Wat is ons plan? 

Een 1e en/of een 2e klasse maken die een trio competitie spelen, deze teams zouden in het voorjaar 

uit zes spelers mogen bestaan zodat de kans wat minder groot is dat een team niet zou kunnen  

spelen. Teams die daarvoor in aanmerking komen zijn naar onze mening de teams die in het najaar 

van 2021 ook 1e of 2e klasse hebben gespeeld. 

Alle overige spelers zouden wij in meerkampen willen indelen, maar ook spelers die in genoemde 

klassen hebben gespeeld maar die liever in het voorjaar ook graag meerkampen willen spelen. 

Voordeel van meerkampen is, wanneer iemand onverhoopt verhinderd is, er toch gewoon gespeeld 

kan worden. 

Ons streven is een indeling van 5- of 6-kampen te maken zodat deze spelers voldoende wedstrijden 

kunnen spelen. Per locatie worden naargelang de mogelijkheden een aantal meerkampen gepland. 

Het aantal locaties is afhankelijk van het aantal spelers dat zich hiervoor gaat opgeven. Ieder jeugdlid 

ook degene die niet competitiegerechtigd zijn mogen deelnemen. 

De mogelijke speeldagen die er zijn zullen wij zoveel mogelijk benutten, maar dat wil overigens niet 

zeggen dat alle spelers iedere week zullen spelen, een keuze die ze zelf ook vooraf mogen maken. 

Het is de bedoeling dat de meerkampen zoveel mogelijk op gelijke sterkte worden ingedeeld.  

We spelen een systeem dat er iedere week voor een groot aantal spelers promotiekansen biedt en  

 

 



 

 

voor de overige geen degradatie. De structuur van deze meerkampen is in een bijlage als voorbeeld 

met een bepaald aantal deelnemers toegevoegd. Uiteraard is de exacte indeling afhankelijk van het 

aantal spelers die aan deze meerkampen deelnemen. Met deze opzet speelt men in ieder geval veel 

wedstrijden tegen verschillende spelers op gelijke niveau. Alle wedstrijden tellen voor een 

persoonlijk resultaat ongeacht in welke groep ze staan ingedeeld, ook worden alle wedstrijden 

meegenomen voor de ELO-rating. 

De indeling van deze meerkampen wordt aangeduid als GROEP. Dus een A-groep, B-groep, C-groep 

en/of D-groep. Verder is het streven om meerdere spelers van een vereniging gelijktijdig op 

eenzelfde locatie te laten spelen zodat het vervoer voor de verenigingen wat makkelijker zal zijn. 

Verenigingen met de meeste deelnemers maken meer kans dat meerkampen in hun locatie worden 

gepland, toch zal ook een streven zijn om bij zoveel mogelijk verenigingen meerkampen te plannen.  

Op iedere locatie waar gespeeld wordt zorgt de betreffende vereniging voor een ordelijk verloop van 

de wedstrijden en stellen daarvoor een contactpersoon aan waarvan de naam van deze man/vrouw 

bij de werkgroep bekend is. Mocht het nodig zijn kan er vanuit de werkgroep contact worden 

gemaakt met deze contactpersoon. 

De verenigingen waar gespeeld wordt zijn verantwoordelijk voor goed ingevulde 

wedstrijdformulieren die zij ook digitaal krijgen opgestuurd. Deze wedstrijdformulieren dienen zij 

uiterlijk daags na de wedstrijden voor 11.00 u ’s morgens digitaal op te sturen naar de werkgroep 

competitie die ze vervolgens in ‘Toernooi.nl’ zal invoeren. Diegene die straks voor de invoering gaat 

zorgen wordt t.z.t. bekendgemaakt. 

Wij beseffen ons dat het voor een aantal verenigingen als een verrassing komt om de 

voorjaarscompetitie voor de jeugd deze keer anders in te richten. Naast corona (onzekerheden, veel 

uitgestelde wedstrijden, quarantaines, e.d.) hebben we al jaren te maken met een terugloop van het 

aantal jeugdteams en dat zal door twee jaar corona alleen nog maar versterkt worden. Deze 

voorjaarscompetitie is een geschikt moment om te testen met een andere invulling. We hopen dat 

de verenigingen vertrouwen hebben in de werkgroep competitie en helpen deze test te doen slagen. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan voor vrijdag a.s. contact op met Frank 

Moonen of Wiel Schers. Daarnaast kunnen verenigingen ook contact opnemen met onze 

Afdelingsondersteuner Ron van Enckevort die van dit plan volledig op de hoogte is. 

Opgave voor deelname aan deze meerkampen kan vanaf nu, maar deze opgavetermijn sluit uiterlijk 

op 15 februari gelijktijdig met de opgave van de teams (senioren/jeugd) in NAS. 

Opgaves per vereniging en per mail naar Frank Moonen met in cc naar 

competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

Het blijft overigens ten alle tijden mogelijk om jeugdspelers op te geven voor deelneming, ook na de 

sluitingstermijn of wanneer de meerkampen reeds van start zijn gegaan. Zij komen dan wel op een 

reservelijst te staan, maar kunnen bij afmeldingen alsnog worden ingezet, beginners worden altijd in 

de laagste groep ingedeeld. 

Verder heeft de werkgroep competitie voornemens om een aantal leuke verenigings- en/of 

individuele prijzen ter beschikking te stellen, de precieze invulling hiervan wordt t.z.t. nog 

bekendgemaakt. 

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van de meerkampen structuur, deze is gebaseerd op 114 

deelnemers en kan dus enigszins wijzigen bij meer of minder deelnemers. 

Werkgroep competitie. 

 

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl


 

 

Onderstaand een voorbeeld van de meerkampen structuur. 

A- Groep: 

1e speelronde   1x  6 kamp 

2e speelronde   3x  6-kamp 

3e speelronde   4x  6-kamp 

4e speelronde   5x  6-kamp 

5e speelronde   6x  6-kamp 

6e speelronde   7x  6-kamp 

7e speelronde   8x  6-kamp 

8e speelronde   9x  6-kamp 

B- Groep: 

1e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 t/m 3 promoveren) 

2e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

3e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

4e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

5e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

6e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

7e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

8e speelronde   4x  6-kamp  

C- Groep: 

1e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 en 2 promoveren) 

2e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

3e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

4e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

5e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

6e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

7e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

8e speelronde   6x  6-kamp 

D- Groep: 

1e speelronde   8x  6-kamp (nummers 1 en 4 nummers 2 promoveren) 

2e speelronde   6x  6-kamp (nummers 1 promoveren) 

3e speelronde   5x  6-kamp (nummers 1 en 1 nummer 2 promoveren) 

4e speelronde   4x  6-kamp (nummers 1 en 2 nummers 2 promoveren) 

5e speelronde   3x  6-kamp (nummers 1 en 2 promoveren) 

6e speelronde   2x  6-kamp (nummers 1 t/m 3 promoveren) 

7e speelronde   1x  6-kamp ( alle 6 promoveren) 

 

Alle wedstrijden (ook als ze naar een hogere groep gaan) blijven meetellen voor het persoonlijk 

resultaat. Alle wedstrijden tellen mee voor de ELO-rating.   

 

Werkgroep Competitie Zaken. 

 


