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Spelregels 
 
Hieronder treft u de wijzigingen aan van de spelregels zoals deze zijn opgenomen in de Spelregels 
uitgave september 2004. 
  
"De Spelregels Tafeltennis worden vastgesteld door het Congres van de International Table Tennis 
Federation (ITTF). Hierin zijn alle bij de ITTF aangesloten bonden (op dit moment 198) vertegenwoordigd. 
De ITTF beveelt alle bonden aan om deze spelregels (de Rules) integraal over te nemen in de nationale 
reglementen. De NTTB volgt met instemming van de Bondsraad sinds jaar en dag deze aanbeveling.  
Na elke wijziging van de Spelregels door de ITTF wordt door de Scheidsrechterscommissie in 
samenwerking met de Reglementscommissie een letterlijke vertaling gemaakt van de Spelregels, welke 
zo snel mogelijk daarna wordt gepubliceerd en verstrekt aan alle verenigingen. De meeste Spelregels 
gelden binnen de NTTB voor alle leden. Enkele regels gelden slechts voor een beperkt aantal competitie- 
of toernooiklassen. Zie hoofdstuk 1.  
  
Aan de Spelregels is een apart Hoofdbestuursbesluit toegevoegd met regels die specifiek gelden voor 
competities waarin games tot 21 punten worden gespeeld.  
  
De editie van september 2004 is de weergave van de wijzigingen die in maart 2004 door het ITTF-
congres in Doha (Qatar) zijn vastgesteld. Ten opzichte van de vorige editie (2003) zijn slechts enkele 
artikelen gewijzigd: 
3.2.2.8: Betreft regels voor het dragen van uniforme kleding tijdens teamwedstrijden. Voor internationale 
wedstrijden een kleine wijziging, voor wedstrijden binnen Nederland verandert er niets. 
3.2.4.4: Reclameregel voor reclames op de vloer van de speelzaal, deze mogen niet wit of oranje van 
kleur zijn. 
3.5.3.1.1 en 3.5.3.3.1: Nieuwe regels die het gebruik van lijm met organische oplosmiddelen verbieden. 
Vanaf 2006 mag dit niet meer in de speelzaal, vanaf 2007 zijn deze lijmsoorten geheel verboden." 
 
Mededelingen Hoofdcompetitieleider 
 
programmawijzigingen 
 
HEREN 
    
2614  23/10/2004  VICTORIA 1               - BIJMAAT 1                    wordt gespeeld op  26/09/2004 
 
mutaties wedstrijdsecretaris 
 
SVE Janneke Peet Cremerstraat 238  3532BM Utrecht   030-2893025 
 

 
René van Dijk  
HCL 
Wittendijk 50 
5051 GC Goirle 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 

Uitslagen seniorencompetitie 
 
UITSLAGEN HEREN      WEEK 37 
                                                                  
 
Eredivisie  : 
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2305 FVT/DE KEIJ 1             -REMAX/HENDRIX 1           5- 2      
2306 SCYLLA 1                     -TORENSTAD 1                 4- 3      
2307 BRANDERSSTAD 1   -ARBONED/WESTA 1            3- 4      
2308 HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1  -DE TOEKOMST 1              0- 7      
                                                                   
3e Divisie  : 
                                                      
3114 ENTAC 1                    -BIJMAAT 2                   4- 6 
 
UITSLAGEN DAMES      WEEK 37 
                                                                   
Eredivisie  : 
                                                      
107 NAK/DEN HELDER 1          -RED STARS (V) 1            7- 0      
108 BONNEMA/WESTA 1           -TABAK BOUWMATERIALEN 1  3- 4      
109 FURST/MANDERVELD 1        -AMSTERDAM '78 1            7- 0      
                                                                   
3e Divisie  : 
                                                      
701 JCV 2                      -HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1  3- 7      
                                                                   
4e Divisie  : 
                                                      
1302 TAVERBO/SABO 1            -VELDHOVEN 1                 3- 7      
 

Mededelingen Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
Bij de jongens wordt er in de landelijk A-klasse gespeeld in 1 groep van 8 teams en 3 groepen van 6 
teams. Dit levert voor de promotiekansen  naar de kampioensgroep een scheve verhouding op. Daarom 
overwegen wij om de kampioensgroep die speelt in het voorjaar 2005 te laten bestaan uit 9 teams.  
Deze teams spelen een halve kompetitie tegen elkaar waarna de stand wordt opgemaakt. De bovenste 
vier teams spelen dan in  twee wedstrijden halve finales en daarna in twee of drie wedstrijden een finale 
of één wedstrijd om de derde en vierde plaats. 
De onderste 5 teams spelen nog door in een halve kompetitie. 
 
De speeldata in het voorjaar voor de kampioensgroep zullen zijn: 
15 januari, 22 januari, 29 januari, 
5 februari of 12 februari, 19 februari, 26 februari,  
5 maart, 12 maart, 19 maart. 
De halve finales worden gespeeld op 26 maart en 2 april, 
de wedstrijd om de derde en vierde plaats op 9 april of 16 april 
en de finale op 9 april en 16 april, een eventuele 3e wedstrijd op 17 april. 
 
Er zijn erg weinig schuifmogelijkheden. Eventueel kunnen wedstrijden wel op zondagen worden gespeeld. 
 
De competitiecommissie zal op korte termijn een beslissing hierover nemen. 
 
Bij de meisjes zijn er 2 poules van 6 teams en één poule van 8 teams. Hieruit promoveren 2 x 2 teams en 
uit de poule van 8 3 teams. Daarnaast promoveert dan nog de sterkste nummer 3 of  4. Het criterium 
waarop dit gebeurt wordt door de competitiecommissie op korte termijn vastgesteld en bekendgemaakt. 
 
programmawijzigingen 
 
programma wijzigingen JONGENS        
 
8503  18/09/2004  TOGB 2                   -SLAGVAARDIG (R) 1          uit/thuis omgewisseld, nu op 30/10/2004, aanvang 14.00 
8518  30/10/2004  SLAGVAARDIG (R) 1        -TOGB 2                     uit/thuis omgewisseld, nu op 18/09/2004, aanvang 14.00 
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mutaties wedstrijdsecretaris 
 
DTV’84 straatnaam Henri Dunanstraat 15 
REYNAERT   telefoonnummer 0114-316354 
SHOT (S) telefoonnummer 035-6019349 
VICTORIA Herna Mol Noordse Bosje 63 1211BE  Hilversum 035-6284440  
 
Joke Wijker  
HJCL 
Spiering 9 
1722 ES Zuid-Scharwoude 
tel. 0226-316753 
e-mail: ta.wijker@quicknet.nl 
  
Boetes 
 
Boetelijst seizoen 2004/2005 09/09/2004 t/m 13/09/2004  
   
Boetenr.  Vereniging            Wnr.  Reden                                       bedrag 
   
0405-004  WESTA                 2303  formulier niet/niet tijdig ontvangen EUR    2.50 
 


