INVOERING GAMES TOT 11
Besluit van het afdelingsbestuur.
Rond het al dan niet met games tot 11 gaan spelen in de afdeling is een onduidelijke situatie
ontstaan, met heel wat tegenstrijdigheden. Die omstandigheden zijn zeker niet helderder
geworden door de manier waarop het hoofdbestuur met deze materie omgaat.
Wat is er al gebeurd?
De Internationale Tafeltennisfederatie heeft besloten dat een game in een tafeltennispartij
voortaan eindigt wanneer een van de spelers of dubbels 11 punten heeft gehaald.
Formeel is dat besluit van kracht voor alle onder auspiciën van de ITTF te verspelen
wedstrijden, dus ook voor de wedstrijden in NTTB-verband.
Het hoofdbestuur heeft besloten de nieuwe regeling in januari 2002 in te voeren voor alle
landelijke klassen.
Een besluit dat tot ongewenste situaties leidde. B.v. voor jeugdspelers die in de
tweede helft van het seizoen met twee tellingen door elkaar te maken kregen.
Richting afdelingen werd gesuggereerd dat men kon kiezen voor alternatieve
competities, zonder duidelijk aan te geven wat de term alternatief dan wel inhoudt.
Recent heeft het hoofdbestuur een enquête richting afdelingen uit laten gaan waarin om een
standpunt voor of tegen de telling tot 11 werd gevraagd.
Zo’n vraagstelling wekt de indruk dat er te kiezen valt, wat formeel niet het geval is.
Dat laatste werd bij navraag ook bevestigd.
In de wandelgangen (lees kantines van tafeltennisaccommodaties) is er veel over deze zaak
gesproken. Zoals het in die sfeer gaat ook wel eens wat ongenuanceerd. Maar wel komt er
zo een signaal door dat het voor heel veel tafeltennissers helemaal niet hoeft.
Het signaal dat veel spelers en speelsters op dit moment tegen de nieuwe telling zijn,
willen we niet wegpoetsen, daarom het tweede deel van het voorstel..
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Wat nu?
Het afdelingsbestuur heeft besloten om in het nieuwe seizoen 2002 / 2003 in alle
competitie-klassen volgens de nieuwe telling te gaan spelen. Ook alle toernooien die
onder auspiciën van de afdeling worden georganiseerd zullen volgens de nieuwe
telling worden verspeeld. Dit onder het motto ‘Geef 11 een kans.’
In de tweede helft van het seizoen 2002 / 2003 moet dan onderzocht worden in
hoeverre een alternatieve competitie nog wenselijk en haalbaar is met ingang van het
seizoen 2003 / 2004.
Hierbij geldt als uitgangspunt dat in de officiële competities, met promotiemogelijkheden naar de landelijke competities, gespeeld zal worden met de telling tot
11. Een alternatieve competitie kan dan naast de officiële competitie opgezet worden.
Voor de toernooien blijft de telling tot 11 dan echter gehandhaafd, omdat het
ondoenlijk is toernooien te organiseren waar volgens beide tellingen gespeeld wordt.
Het onderzoek zal duidelijk moeten maken hoeveel teams voor een alternatieve
competitie in aanmerking willen komen, rekening houdend met alle organisatorische
gevolgen. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het ontstaan van een alternatieve
competitie een negatieve invloed kan hebben op de indelingen en op de
reisafstanden. Zowel bij de indeling van de teams die kiezen voor een alternatieve
competitie als van de teams die volgens de nieuwe spelregel blijven spelen, zal het
moeilijker worden rekening te houden met de wensen ten aanzien van het spelen op
bepaalde dagen, terwijl ook de reisafstanden voor beide groepen groter kunnen
worden.
Een alternatief zal alleen nagestreefd worden voor senioren, want daar kan met recht
gesteld worden dat ‘men al zo lang tot 21 speelt’. De deelnemers aan de
jeugdcompetitie moeten meteen met de moderne regels opgeleid worden.
Voorbehoud.
Daags na de afdelingsledenvergadering vindt de vergadering van de bondsraad plaats. Het
afdelingsbestuur wil via onze bondsraadsleden in kunnen spelen op daar te nemen besluiten.
Het AB is van mening dat er een voor heel Nederland geldende regeling moet komen.
Om die uniformiteit te bereiken willen we onze standpunten best enigszins aanpassen.
Mocht er een besluit uitkomen dat helemaal haaks staat op het besluit van het
afdelingsbestuur, dan zullen we nog een manier moeten vinden om onze leden
opnieuw te raadplegen.
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