
Toelichting agendapunten 8, 9 en 10 regiovergaderingen 2005 
 
Onderstaande agendapunten zijn ter sprake gekomen in de bestuursvergadering van het 
Regiobestuur Noord-Oost Brabant. Het betreft hier geen voorstellen van het Regiobestuur 
doch discussiepunten die ons ter ore zijn gekomen tijdens het seizoen en die we naar voren 
willen brengen tijdens regiovergaderingen om de meningen van de verenigingen hieromtrent 
te horen. 
 
8. Maximaal aantal deelnemers per team 
Voor het vormen van een tafeltennisteam heb je 3 spelers (m/v) nodig. Om er echter voor te 
zorgen dat de wedstrijden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden is het i.v.m. ziekte, 
blessures, werk etc. gewenst dat er invallers uit lagere teams beschikbaar zijn c.q. dat er 
meer dan 3 personen op de teamlijst staan. 
We hebben echter gehoord dat teams soms wel uit 6 of meer personen bestaan. Zeker als er 
dan sprake is van behoorlijke onderlinge krachtsverschillen bestaat de mogelijkheid dat een 
team de ene wedstrijd veel sterker is dan de daaropvolgende wedstrijd. Verenigingen kunnen 
er dan voor kiezen om, als het er op aan komt c.q.  of tegen bepaalde tegenstanders, de 
sterkere spelers op te stellen of niet. Dit kan leiden tot competitievervalsing en daarmede tot 
kritiek van verenigingen op de competitie. 
Mogelijk zou dit opgelost kunnen worden door een maximaal aantal deelnemers per team in 
te stellen of bij meer dan 4 of 5 deelnemers per team een maximaal te bepalen verschil wat 
speelsterkte betreft (er dienen dan wel competitieresultaten uit het nabije verleden bekend te 
zijn). 
 
9. Promoveren 
Voorstel van ttv Never Despair 
Een gegeven is dat alle kampioenen vanaf de 1e t/m de 7e klasse in de afdeling ZuidWest 
promoveren: en dat is leuk voor de kampioenen! Een uitzondering is er voor de kampioenen 
van de 4 hoofdklassen: die promoveren niet, wel kunnen via beslissingswedstrijden 2 teams 
toch overgaan naar de landelijke kompetitie. 
Never Despair 1 was kampioen: hoera ! Never Despair mocht spelen tegen het ijzersterke 
Stiphout 1 en verloor. De mannen van Never Despair zijn nu zeer teleurgesteld en moeten 
opnieuw gaan spelen in de Hoofdklasse. Wel kampioen dus.. maar geen promotie. 
Wij zouden willen dat er een mogelijkheid was om toch de kampioenen te laten promoveren. 
Als we 4 plaatsen in de landelijke competitie zouden kunnen krijgen (waarvoor de afdeling 
ZuidWest actie zou moeten ondernemen) dan is er geen probleem. Wellicht is die optie niet 
realiseerbaar. Hoe zou het wel kunnen o.i. 
Er zou een Super-Hoofdklasse moeten komen van 2x6 teams en een Hoofdklasse van 2x6 
teams. Na de voorjaarscompetitie 2004-2005 zou de Super-Hoofdklasse moeten gaan 
bestaan uit de drie best gescoorde teams van de 4 hoofdklassen. Je krijgt dan 12 teams = 2 
groepen van 6. De kampioen van elke groep gaat over naar de landelijke divisie! 
De resterende 12 teams blijven in de hoofdklasse en vormen 2 groepen.  
Degradatie en promotie van daaronder liggende teams dient bekeken te worden.  
Het voordeel van deze optie is ook dat een kampioen van een sterkere Super-hoofdklasse 
straks meer kans heeft om zich in de landelijke 3e divisie te handhaven.  
 
Ons devies is dus: alle kampioenen in de afdeling ZuidWest promoveren !! 
 
Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen denkbaar: ons voorstel lijkt realistisch !! 
Mocht dit toch allemaal niet doorgaan dan zou een halve competitie tussen de vier 
hoofdklassenkampioenen voor de twee beste teams een plaats in de landelijke divisie 
moeten opleveren. Dat lijkt ons toch eerlijker dan de manier waarop het nu gaat.  
 
 



10. Promotie/degradatiewedstrijden voor alle afdelingsklassen 
Sinds een groot aantal jaren worden er vanaf 3e klasse (alleen degradatiewedstrijden) en 
lager door de nrs. 2 en 5 van elke klasse promotie-/degradatiewedstrijden gespeeld. Velen 
ervaren dit toetje als een leuke en spannende wedstrijd waar voor beide teams belangen op 
het spel staan. Bovendien heeft de invoering van de P/D wedstrijd de competitie een stuk 
interessanter gemaakt. Niet alleen voor de 1e en 6e plaats doch ook voor de 2e en 5e plaats 
dient gestreden te worden. 
Wij kunnen ons voorstellen dat ook in de hogere klassen de competitie interessanter kan 
worden door het invoeren van deze wedstrijden. Bovenin is het nu zo dat alleen de 1e plaats 
telt, onderin degraderen er 2 teams rechtstreeks hetgeen 1/3 gedeelte van het aantal teams 
is. 
Wij begrijpen dat de pyramide-achtige opbouw van de competitie hier een belangrijke sta-in-
de-weg vormt maar willen hier toch eens gaarne over brainstormen tijdens de 
regiovergaderingen. 


