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HB-Besluiten 2012 
De besluiten zijn geldig van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012. 
 
A. Controle van het bat op de eisen van hoofdstuk 2.4 en 3.2.4. van de Spelregels  
A1. Hoofdbestuursbesluit aangaande het lijmen in accommodaties. 
 
1. In alle accommodaties waar onder auspiciën van de NTTB tafeltennis wordt gespeeld 

geldt 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 schadelijke vluchtige organische stoffen. Lijmen kan alleen 
in de buitenlucht, geheel op eigen risico.  

 
2. Indien direct voor of tijdens een evenement (een toernooi of competitiewedstrijd) 

geconstateerd wordt dat er gelijmd wordt binnen de accommodatie, dan is de betreffende 
persoon strafbaar. 

 
3. Indien bij een toernooi geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de 

deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van 
de desbetreffende speler voor het gehele (lopende) toernooi waaraan op dat moment 
wordt deelgenomen. Bij toernooien heeft de hoofdscheidsrechter dan wel de 
bondsvertegenwoordiger de bevoegdheid om deze maatregel uit te voeren. Indien er 
geen bondsvertegenwoordiger aanwezig is, dan is dat de toernooileider. Bij toernooien 
waar alle wedstrijden worden geleid door bondsscheidsrechters is de 
hoofdscheidsrechter tevens de bondsvertegenwoordiger.  

 
4. Indien bij een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider 

van de deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct 
uitsluiting van de desbetreffende speler voor alle te spelen partijen van de 
competitiewedstrijd waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij 
competitiewedstrijden geleid door bondsscheidsrechters heeft de bondsscheidsrechter 
de bevoegdheid om deze maatregel uit te voeren. Bij competitiewedstrijden zonder 
bondsscheidsrechter ligt deze verantwoordelijkheid bij de betrokken competitieleider.  

 
A2: Controle op de in de Spelregels aan het bat gestelde eisen  
1. Tijdens competitiewedstrijden, toernooien en andere evenementen kan racketcontrole 

plaatsvinden. Het Hoofdbestuur bepaalt bij welke competitiewedstrijden in de landelijke 
competitie en bij welke nationale evenementen (I-, N-, OL- en OS-evenementen) 
racketcontrole wordt toegepast. Het betrokken Afdelingsbestuur bepaalt in welke 
afdelingscompetitiewedstrijden en –evenementen (OA-evenementen) racketcontrole 
plaatsvindt.  

 
2. Bij competitiewedstrijden die worden geleid door bondsscheidsrechters zijn de 

aangewezen bondsscheidsrechters verantwoordelijk voor de racketcontrole. De 
racketcontrole wordt uitgevoerd door de bondsscheidsrechters die voor die wedstrijd zijn 
aangewezen. Zij kunnen de controle laten uitvoeren door andere opgeleide 
racketcontroleurs. 

 
3. Bij andere competitiewedstrijden is de betrokken competitieleider verantwoordelijk voor 

de racketcontrole. Racketcontrole wordt bij deze wedstrijden uitgevoerd door opgeleide 
racketcontroleurs. 

 
4. Bij alle andere evenementen is de hoofdscheidsrechter dan wel de 

bondsvertegenwoordiger verantwoordelijk voor de racketcontrole. Indien de 
bondsvertegenwoordiger niet aanwezig is, is de toernooileider verantwoordelijk. Indien 
alle wedstrijden van het evenement worden geleid door bondsscheidsrechters vindt de 
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racketcontrole plaats door bondsscheidsrechters aangewezen door de 
hoofdscheidsrechter. Indien geen of niet alle wedstrijden worden geleid door 
bondsscheidsrechters vindt racketcontrole plaats door opgeleide racketcontroleurs 
aangewezen door de bondsvertegenwoordiger.  

 
5. Indien tijdens een racketcontrole blijkt dat een bat niet voldoet aan de in hoofdstuk 2.4 

van de Spelregels gestelde eisen volgt diskwalificatie van de speler voor de betrokken 
wedstrijd, tenzij de speler in staat is om tijdig een racket te tonen dat wel aan de eisen 
voldoet. Tijdig betekent dat vóór aanvang van de betrokken wedstrijd een racketcontrole 
kan worden uitgevoerd.  

 
6. Een diskwalificatie als gevolg van een racketcontrole geldt niet als het staken van een 

wedstrijd of het zich onttrekken aan de plicht een wedstrijd te spelen als bedoeld in artikel 
13 van het Competitiereglement en ook niet als het zich niet houden aan een door de 
toernooileider gegeven aanwijzing als bedoeld in artikel 16 van het Reglement 
Toernooien en Wedstrijden.  

 
7. Wanneer blijkt dat het bat van één dezelfde speler bij meerdere racketcontroles niet blijkt 

te voldoen aan de in hoofdstuk 2.4 van de Spelregels gestelde eisen kan het 
Hoofdbestuur aangifte doen bij de Tuchtcommissie.  

 
8. Er is een landelijke commissie racketcontrole. Voor wedstrijden die niet worden geleid 

door bondsscheidsrechters verzorgt deze commissie de uitvoering van de 
racketcontroles bij evenementen in de landelijke competities en nationale toernooien. 
Tevens verzorgt deze commissie de opleiding van de racketcontroleurs en een uniforme 
toepassing van de controle.  

 
9. Het HB adviseert dat in elke afdeling een aparte commissie racketcontrole wordt 

gevormd onder leiding van een door het afdelingsbestuur aan te wijzen verantwoordelijke 
functionaris.  

 
B. NATIONALE AFVAARDIGING 
 
B1. Deelname aan internationale evenementen en competitiewedstrijden.  
In artikel 17 van het Competitiereglement is beschreven hoe wordt omgegaan met uitstel van 
competitiewedstrijden. Het laatste deel van dit artikel luidt “in ieder geval zal de betrokken 
competitieleider uitstel verlenen indien een speler door de NTTB is uitgenodigd voor 
deelname aan door het Hoofdbestuur jaarlijks aan het begin van het wedstrijdseizoen vast te 
stellen evenementen en trainingsstages.” 
 
De in dit artikel bedoelde evenementen en trainingsstages worden vastgesteld via de 
zogenaamde topsportagenda. Deze topsportagenda wordt maandelijks opgemaakt door de 
Technisch Directeur en verstrekt aan alle betrokkenen. De topsportagenda wordt tevens 
gehanteerd bij de uitvoering van HB-besluit B2.  
 
B2. Deelname aan internationale evenementen en nationale evenementen 
1. Indien door de NTTB wordt deelgenomen aan een internationaal evenement, vindt 

selectie plaats op basis van het topsportstatuut voor dat seizoen. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen jeugdselectieleden ook voor internationale seniorenevenementen worden 
uitgenodigd (bijvoorbeeld bij goede prestaties op Open jeugdkampioenschappen of de 
EJK). Op aanvraag van de verantwoordelijke jeugdbondscoach (EJK coach) wordt 
hierover beslist door de Technisch Directeur in overleg met de senioren bondscoach. 

2. Als de NTTB niet kan of wil deelnemen aan een internationaal evenement hebben 
selectieleden de mogelijkheid binnen hun leeftijdsgroep (dus jeugd bij jeugdtoernooien en 
senioren bij seniorentoernooien) op eigen kosten deel te nemen. In dit geval verzorgt de 
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NTTB de inschrijving; de begeleiding moet geregeld worden in overleg met de 
verantwoordelijke bondscoach en met toestemming van de Technisch Directeur. 

3. Deelname aan internationale seniorenevenementen van andere spelers en speelsters is 
alleen mogelijk in aanvulling op de geselecteerde spelers en speelsters tot het maximaal 
aantal in te schrijven deelnemers. Selectiespelers en -speelsters hebben daarbij voorrang 
op niet-selectiespelers en -speelsters. 

4. Van de niet-selectiespelers en -speelsters komen voor internationale senioren-
evenementen alleen de eerste acht spelers en -speelsters van de meest recente 
geschoonde Nederlandse seniorenranglijst in aanmerking om in te schrijven. Indien het 
aantal niet-selectiespelers en -speelsters het maximaal aantal in te schrijven deelnemers 
overschrijdt, wordt voor het inschrijven de volgorde gehanteerd van eerdergenoemde 
ranglijst. 

5. Voor alle niet geselecteerde spelers en speelsters geldt dat deelname plaatsvindt op 
eigen kosten. Voor selectiespelers en -speelsters wordt de coaching in overleg bepaald; 
niet-selectiespelers en -speelsters moeten hier in ieder geval zelf in voorzien. 

6. Een aanvraag voor deelname als hiervoor bedoeld moet worden gedaan bij de Technisch 
Directeur van de NTTB. 

7. De hiervoor opgenomen regels zijn van overeenkomstige toepassing indien de NTTB niet 
deelneemt aan een dergelijk evenement en waarbij inschrijving door de NTTB moet 
plaatsvinden. 

 
C. UITNODIGING NATIONALE SELECTIES 
 
C1. Regeling voor selectiespelers voor vrijstelling van deelname aan nationale 
evenementen. 
1. De landelijke Commissie Wedstrijdzaken en de sectie Topsport houden bij het opstellen 

van de NTTB-evenementenagenda zo veel mogelijk rekening met de dan reeds bekende 
data van internationale evenementen waar een NTTB-vertegenwoordiging aan zal 
deelnemen. 

2. Als daarna door wijzigingen of aanvullingen toch nog dubbelplanningen in de agenda 
ontstaan, wordt in principe geen vrijstelling verleend aan spelers die aan beide 
evenementen willen deelnemen.  

3. Als desondanks vanuit de sectie Topsport de wens bestaat om selectiespelers in verband 
met deelname aan internationale evenementen vrij te stellen van deelname aan één of 
meerdere (ronden van) nationale evenementen zal de Technisch Directeur jaarlijks 
uiterlijk 1 augustus aan de Commissie Wedstrijdzaken laten weten voor welke spelers en 
voor welke nationale evenementen deze vrijstellingen gewenst zijn.  

4. In overleg tussen de Commissie Wedstrijdzaken en de Technisch Directeur wordt voor 1 
september besproken voor welke spelers voor welke (ronden van) nationale 
evenementen de Commissie Wedstrijdzaken vrijstelling kan honoreren. De Commissie 
Wedstrijdzaken zorgt er dan voor, dat deze vrijstellingen via de uitnodiging voor het 
betreffende evenement bekend worden gemaakt. 

5. Als na 1 september wijzigingen in de internationale agenda optreden kan de Technisch 
Directeur aanvullende verzoeken tot vrijstelling bij de Commissie Wedstrijdzaken doen, 
onder voorwaarde dat zo een verzoek ten minste zes weken voor het betreffende 
internationale evenement bij de Commissie Wedstrijdzaken bekend  Is. Ook een na 1 
september gedaan verzoek om vrijstelling wordt daarna behandeld als onder 3 bedoeld.  

6. Als op het moment dat de Technisch Directeur een verzoek tot vrijstelling doet bij de 
Commissie Wedstrijdzaken, de uitnodiging voor het evenement al verstuurd is, zal door 
de Commissie Wedstrijdzaken voordat eventueel vrijstelling wordt verleend, over deze 
vrijstelling overleg gepleegd worden met de toernooileider en de 
bondsvertegenwoordiger van het betreffende evenement. 

7.  Naast vrijstelling voor selectiespelers kan in voorkomende gevallen door de Commissie 
Wedstrijdzaken  ook vrijstelling worden verleend aan spelers die op basis van hun 
ranglijstpositie in sterkte vergelijkbaar of sterker zijn dan selectiespelers. 
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8. Tevens kan in voorkomende situaties het hierboven genoemde van toepassing zijn voor 
leden van de selectie van de sporters met een beperking.  

 
D. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE EREDIVISIES 
 
Artikel 42 lid 6 van het Competitiereglement geeft aan dat voor de eredivisies specifieke 
bepalingen vastgesteld kunnen worden. Deze bepalingen luiden als volgt: 
 
D1.    Algemeen 
 
1.  De werkgroep eredivisie (verder genoemd “WGE”) bestaat uit 3 leden: 

a. Eén 1 lid aangesteld namens de NTTB, die fungeert als operationeel 
competitiemanager 

b. Eén 1 lid aangesteld namens de eredivisieverenigingen, die fungeert als 
contactpersoon van de verenigingen  

c. Een onafhankelijk voorzitter, tevens HCL voor de eredivisies als bedoeld in artikel 
15 lid 1 van het Competitiereglement 

 
De WGE stelt zich als taak om een zodanig competitie programma tot stand te brengen (en 
te bewaken) dat: 

a. een zo regelmatig mogelijk verloop wordt bereikt  
b. de belangen van de Eredivisie competitie zoveel mogelijk worden gediend 
c. de interesse van de media zoveel als mogelijk wordt gewekt en behouden 

 
D2.  Regels bij het opstellen van de planning  
 
1. De WGE streeft ernaar toe te werken naar een situatie waarbij alle wedstrijden op 

dezelfde dag en per vereniging op steeds hetzelfde tijdstip worden gespeeld. Dit in 
verband met belangstelling van de pers, radio en TV. De ervaring leert dat 
bestendigheid de belangstelling van de media aanwakkert. 

2. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat alle wedstrijden in weekends worden gespeeld. 
Een éénmaal vastgesteld tijdstip voor thuiswedstrijden van een bepaalde vereniging 
dient gedurende de gehele competitie in principe te worden gehandhaafd. 
Uitzonderingen zijn denkbaar: bijvoorbeeld in verband met TV programmering en het 
gelijktijdig spelen van wedstrijden op de laatste wedstrijddag van de competitie. 

3. Wedstrijden zullen in principe nimmer vroeger dan 12.00 uur en later dan 18.00 uur 
aanvangen. Op weekdagen is de uiterste aanvangstijd: 19.30 uur. 

4. Bij de planning zullen in elk geval niet als speel weekends worden ingeroosterd: de 
weekends waarin de NK individueel senioren worden gespeeld, waarin grote nationale 
evenementen* worden gehouden, alsmede de data welke staan gereserveerd voor het 
spelen van Europacup wedstrijden (indien brede Nederlandse deelname te verwachten 
valt). Verder zullen de door Directeur Topsport aangegeven  “A” Pro Tourevenementen 
(jeugd en senioren) en “B” Challengers worden vrijgehouden. Bij de eerste planning zal 
de werkgroep zoveel mogelijk rekening houden met de voorgenomen deelname van 
Nederlandse internationals die in de Eredivisie spelen. Bij voorkeur zal dit gebeuren 
door het verschuiven van wedstrijden.  

5. Indien mogelijk zal rekening worden gehouden met trainingskampen van Nederlandse 
(jeugd) internationals welke (mede) in een bepaald weekend vallen. Per competitiehelft 
zal dit echter nimmer meer dan één vrij weekend voor de hele eredivisie tot gevolg 
hebben. Ten einde deelname aan een tweede trainingskamp voor deze internationals 
mogelijk te maken kunnen wedstrijden, waarbij deze internationals zijn betrokken, op 
andere weekends worden ingepland terwijl de rest van het programma gewoon 
doorgang vindt.  Een dergelijke aanpassing zal alleen plaatsvinden wanneer het 
regelmatig verloop van het programma in de eredivisie hierdoor niet wordt beïnvloed. 
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Nadat het programma als zijnde definitief is vastgesteld, zal daarin niet meer worden 
geschoven omwille van hetgeen hier aan de orde is gesteld. 

6. Dubbele weekends dienen te worden vermeden. Alleen bij uitzondering kan daarnaar 
worden uitgeweken. Een programma mag in elk geval per competitiehelft niet meer 
dan twee dubbele weekends bevatten.  

7. Voor streekderby’s kan op verzoek van betrokken verenigingen uitgeweken worden 
naar weekdagen, maximaal 2 per competitie.       

8. Persoonlijke omstandigheden van spelers of speelsters vormen in principe geen reden 
voor aanpassing van het programma. Slechts teamverplichtingen vormen een reden 
voor aanpassing. Hieronder ook (en vooral) te verstaan: Europacup- en/of andere 
internationale verplichtingen. 

  
* Onder grote nationale evenementen wordt verstaan:  
Senioren:  Masters, B-meerkampen 
Jeugd: NK A, A ranglijsttoernooien, Nationale Jeugdmeerkampen (NJM)  
 

D3.   Procedure van opstellen en bekendmaking 
 
Aan de hand van voornoemde uitgangspunten komt de WGE tot een competitieprogramma, 
volgens de navolgende procedure: 
 
1. Vaststelling van de speeldata door de twee “operationele” leden van de WGE; dit in 

overleg met de voorzitter van de WGE. 
2. Zodra beide voornoemde leden van de WGE hierover hebben besloten, wordt het stuk 

voorgelegd aan de voorzitter van de werkgroep. Mochten ze het niet eens worden, dan 
worden deze data vastgesteld in een formele vergadering van de WGE. 

3. De WGE vervaardigt aan de hand van de aangegeven data een eerste concept 
competitieprogramma (wie tegen wie en waar). Tevens vervaardigt zij een overzicht 
van de teamsamenstellingen en voorgestelde volgorde qua speelsterkte. 

4. Dit concept competitieprogramma wordt door de competitieleiding aan alle 
Eredivisieverenigingen per email toegezonden. Er wordt naar gestreefd dit uiterlijk een 
maand  voor aanvang van de desbetreffende competitie naar de verenigingen te 
zenden (behoudens bijzondere omstandigheden).  

5. De verenigingen worden 2x per jaar uitgenodigd voor een eenmalige 
inspraakbijeenkomst van de werkgroep met de verenigingen, waar het concept 
programma wordt besproken. Contactpersonen van verenigingen worden geacht 
aanwezig te zijn dan wel een vervanger te sturen. Bij afwezigheid conformeert men 
zich met de genomen beslissingen. 

6. De WGE stelt, binnen een week na de inspraakbijeenkomst het definitieve 
competitieprogramma vast en overhandigt dit per omgaande aan de 
eredivisieverenigingen. 

  
D4.   Uitgangspunten voor de sterkte indeling 
    
1. De verenigingen zijn verplicht bij de teamopgave hun teams naar speelsterkte op te 

geven en de aangegeven volgorde te motiveren. Een en ander wordt vervolgens door 
de WGE getoetst conform sub b t/m d hierna. 

2. Primair wordt de rangorde bepaald door de meest recent gepubliceerde Nederlandse 
ranglijst. 

3. Komt één van de beide spelers of speelsters (of beiden) welke worden vergeleken niet 
op de Neder-landse ranglijst voor, dan is de meest recente Wereldranglijst bepalend. 

4. Komt één van de beide spelers of speelsters (of beiden) niet op de Wereldranglijst en 
niet op de Nederlandse ranglijst voor, dan zal de WGE de rangorde separaat bepalen. 
De WGE zal zich daarbij laten leiden door zoveel mogelijk vergelijkingen en informatie 
van de zijde van (andere) deskundigen. 



 7 
 
 

 

5. Indien meerdere spelers invallen in het eredivisieteam  is voor de sterkte indeling van 
deze spelers de nationale ranglijst bepalend.   

 
D5.   Uitgangspunten bij behandeling van speciale verzoeken van verenigingen 
 
1. In beginsel zal de WGE, nadat het programma is vastgesteld conform de procedure als 

hiervoor aangegeven, geen verzoeken tot wijziging honoreren. 
2. In het bijzonder zullen verzoeken welke zijn gestoeld op omstandigheden betrekking 

hebbend op individuele spelers en speelsters (studieredenen, blessures, problemen 
met visa etc.) terzijde worden gelegd. 

3. Uitzonderingen op de regel worden door de WGE slechts overwogen wanneer het gaat 
om situaties van overmacht, waarbij deze betrekking heeft op (nagenoeg) het gehele 
team. Daarbij te denken aan bijzondere weersomstandigheden, het plotseling onklaar 
raken van de speelzaal, ziekte van epidemische omvang etc. 

4. De WGE behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in het 
programma. Daarbij te denken aan: kennelijke fouten in de programmering welke 
dienen te worden hersteld, wijzingen (in datum en/of tijd) welke (bijvoorbeeld) een TV 
uitzending kunnen bevorderen etc. E.e.a. altijd in overleg met de desbetreffende 
vereniging(en). 

 
D6.   Werkwijze en beslissingsprocedure van de Werkgroep 
 
1. In beginsel worden alle initiatieven genomen door twee leden, namelijk: het lid dat 

zitting heeft namens de NTTB en het lid dat zitting heeft namens de verenigingen. Zij 
zullen waar nodig overleggen inzake de agenda  met de competitieleiding overige 
divisies (HCL) en de competitieleiding jeugd (HJCL). 

2. Zo lang deze beide leden het met elkaar eens zijn kunnen zij gezamenlijk alle besluiten 
nemen. Zij zijn echter verplicht om de voorzitter van alle lopende zaken op de hoogte 
te houden. Indien de voorzitter dit gepast vindt, kan hij de voornoemde beide leden 
voorzien van zijn commentaar en advies. Niet alleen kan dit voor de beide leden leiden 
tot bredere informatie; ook kan het van belang zijn te weten welke kant een beslissing 
op gaat wanneer de formele procedure moet worden toegepast. 

3. De vaststelling van het conceptschema alsmede van het definitieve schema zal te allen 
tijde plaatsvinden in een formeel overleg. Dit om te voorkomen dat misverstanden 
zouden kunnen ontstaan omtrent de versie welke als zodanig is aan te merken.  

 
D7.  Overige zaken 
 
1. Indien sprake is van een kampioenschap van een 2e team in de 1e divisie is CR art. 39 

lid 2 van toepassing. De kampioenswedstrijd 1e divisie komt dan te vervallen evenals 
de promotie/degradatiewedstrijd ere/1e divisie.   

2. De WGE is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de kampioenswedstrijden 
1e divisie(dames en heren) en de promotie/ degradatiewedstrijden ere/1e divisie 

3. De Play off wedstrijden eredivisie dames en heren worden t/m de ½ finales door de 
WGE georganiseerd. 

4. De Play off  finales dames en heren worden georganiseerd door het Hoofdbestuur van 
de  NTTB in samenspraak met de WGE op een van te voren vastgestelde locatie. De 
organisator dient te voldoen aan de door de NTTB opgestelde evenementeneisen 

 
F. HOOGTE VOORSCHOT ARBITRAGEHEFFING 
Artikel 50 lid 1 van het Arbitragereglement stelt: 
De eiser dient binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift als bedoeld in 
artikel 15, lid 1 een voorschot aan de NTTB te voldoen. De hoogte van dit voorschot wordt 
jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld. 
Voor 2011 stelt het Hoofdbestuur dit voorschot vast op € 220,00 


