
REGLEMENT AFDELING TAFELTENNIS 

============================== 

Art. 1a Recht op lidmaatschap van de afdeling Tafeltennis 

hebben leden van de Spoorweg Sport en Ontspannings 

Vereniging. Zie Statuten, art. 5, lid 4A 

Art. 1b Voor de afdeling Tafeltennis zijn in eerste  

instantie de Statuten en Huishoudelijk Reglement 

van de vereniging SSOVN van kracht. 

Art. 2a Ieder jaar, minstens 3 weken voor de Algemene 

Ledenvergadering van SSOVN, wordt de Algemene 

ledenvergadering voor de afdeling Tafeltennis gehouden. 

Zie Statuten, art. 15, lid 3a –b. 

Art. 2b Op deze Algemene ledenvergadering van de afdeling 

Tafeltennis worden de afgevaardigden gekozen voor de 

Algemene vergaderingen en de Algemene ledenvergadering 

van SSOVN. 

Alleen deze afgevaardigden hebben op bovengenoemde 

vergaderingen stemrecht.  

Zie hiervoor Statuten Algemene vergadering art. 19. 

Art. 2c Op deze ledenvergadering van de afdeling Tafeltennis 

wordt het bestuur van deze afdeling gekozen.  

Zie Staturen, art. 15, lid 2a –b –c. 

Art. 3a Het afdelingsbestuur bestaat uit: 

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Bestuursleden.  

Zie Staturen, art. 15, lid 2a –b –c. 

Art. 3b Het afdelingsbestuur neemt zitting voor een periode  

van 2 jaar. Zie Staturen, art. 19. 

Art. 3c In de oneven jaren zijn Voorzitter, Penningmeester en één 

der leden aftredend. In de even jaren zijn Secretaris en 

overige leden aftredend. 

Art. 4 Eénmaal per jaar organiseert de afdeling Tafeltennis de 

verenigingskampioenschappen van SSOVN. Deelname aan deze 

kampioenschappen staat open voor ieder lid van SSOVN. 

Art. 5 Deze kampioenschappen zullen voor aanvang van de  

NBTF-competitie plaats vinden. 

Art. 6 Deze kampioenschappen worden gespeeld in 4 klassen;  

te weten een A-, B- C-, en D-klasse. 

Art. 7 Deze klassen worden, na schriftelijke opgave van de 

leden, ieder jaar opnieuw door afdelingsbestuur 

ingedeeld, en wel 10 personen in de A-Klasse, 8 in de B-

Klasse, 8 in de C-Klasse en de overigen in de D-Klasse. 



Art. 8 In iedere klasse speelt elke speler(ster) één maal één 

wedstrijd (2 gewonnen games) tegen iedere speler(ster) in 

die klasse. Een halve competitie dus. 

Art. 9a Met de D-klasse wordt begonnen. 

Van deze D-klasse gaan de nrs. 1 en 2 over naar de C-

klasse. 

Art. 9b Deze C-klasse wordt na de D-klasse gespeeld. 

Van deze C-klasse gaan de nrs. 1 en 2 over naar de B-

klasse. 

Art. 9c Deze B-klasse wordt na de C-klasse gespeeld. 

Van deze B-klasse gaan de nrs. 1 en 2 over naar de A-

klasse. 

Art. 9d Deze A-klasse wordt na de B-klasse gespeeld. 

In deze A-klasse is de nr. 1 tevens clubkampioen. 

Art. 10 Het verspelen van de kampioenschappen geschiedt over 

meedere dagen.  

Art. 11 Bij gelijk eindigen van 2 of meerdere spelers in 

westrijdpunten worden de games geteld. Winnaar is degene 

die de minste games tegen heeft, is dit gelijk dan is 

degene die de meeste games vóór heeft winnaar. Is dit 

gelijk dan worden de punten geteld. Winnaar is dan degene 

die de minste punten tegen heeft, is dit gelijk dan wint 

degene die de meeste punten vóór heeft. Is dat nog gelijk 

dan beslist de onderlinge wedstrijd. 

Art. 12a Voor iedere klasse zijn 3 prijzen beschikbaar voor de 

nrs. 1, 2 en 3 

Art. 12b De winnaar van de A-klasse komt tevens in het bezit van 

de wisselbeker.  

Deze moet na 1 jaar (bij de volgende 

verenigingskampioenschappen) ingeleverd worden. 

Art. 12c Wanneer deze wisselbeker 3 maal achter elkaar, of 5 maal 

in totaal, gewonnen wordt door dezelfde persoon, dan 

wordt deze zijn/haar eigendom. 

  



Art. 13a Per seizoen worden 3 handicaptoernooien gespeeld. 

Dit zijn : Nieuwjaarstoernooi, Paastoernooi en 

Slottoernooi. Alleen leden van de afdeling tafeltennis 

kunnen hieraan deelnemen. 

Art. 13b Voor het Nieuwjaarstoernooi zijn 3 prijzen beschikbaar 

voor de nrs. 1 t/m 3 

Tevens is er een wisselbeker voor de winnaar waarvoor 

dezelfde regels gelden onder art. 12C genoemd. 

Art. 13c Bij het Paas- en Slottoernooi is voor alle deelnemers een 

prijs in natura beschikbaar. 

Art. 13d Voor het Nieuwjaarstoernooi en het Paastoernooi is 

inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van dit bedrag 

wordt ieder jaar opnieuw op de Algemene ledenvergadering 

bekend gemaakt. 

Art. 13e Voor al deze toernooien en de verenigingskampioenschappen 

moet van te voren ingeschreven worden. 

Art. 14 Voor de handicaptoernooien is een voorgifte-schema door 

het bestuur gemaakt. Op dit schema, dat het bestuur in 

principe voor elk toernooi kan wijzigen, staan alle 

spelers van de afdeling Tafeltennis naar sterkte 

ingedeeld. 

Art. 15a De handicaptoernooien worden in 4 poules gespeeld.  

Voor aanvang van het toernooi vindt een loting plaats. 

Art. 15b In elke poule wordt een halve competitie gespeeld. 

Art. 15c Wanneer er een te grote deelname is, bij meer dan 6 

deelnemers per poule, worden de wedstrijden in de poules 

in 2 games gespeeld. 

Art. 15d De nrs. 1 en 2 van iedere poule gaan over naar de 

volgende ronde. Deze 8 spelers worden na loting in 2 

poules van vier ingedeeld. 

Bij een te grote deelname worden ook deze wedstrijden, 

die wederom in halve competitievorm worden gespeeld,  

in 2 games gespeeld (zie 15c) 

Art. 15e De nrs. 1 en 2 van deze 3 poules spelen een kruislingse 

halve finale 

Art. 15f De winnaars van deze halve finale spelen de finale om de 

1e en 2e plaats. 

Art. 15g De verliezers spelen om de 3e en 4e plaats  

Art. 15h De wedstrijden genoemd onder e, f en g worden ten alle 

tijden om 2 gewonnen games gespeeld.  



Art. 16a Bij het slottoernooi worden door de nrs. van elke poule 

om de 9e t/m 12e plaats gespeeld, door de nrs. 4 om de 

13e t/m 16e plaats, enz. 

Art. 16b Bij al deze plaatsingswedstrijden wordt wederom in een 

halve competitievorm gespeeld en bij een te grote 

deelname in 2 games 

Art. 17a Bij het gelijk eindigen van 2 of meer spelers in de 

poules worden de games geteld. Winnaar is degene die de 

minste games tegen heeft, is dit gelijk dan is degene die 

de meeste voor heeft winnaar 

Art. 17b Is dit gelijk dan wordt een beslissingsgame gespeeld. 

Art. 18 Jaarlijks zal door de afdeling Tafeltennis worden 

deelgenomen aan de bedrijfscompetitie van de NBTF. 

Het aantal spelende teams wat deelneemt wordt bepaald 

door het afdelingsbestuur aan de hand van het aantal 

beschikbaar zijnde leden. 

Deze leden moeten zich voor de gestelde datum, met de 

daarvoor beschikbare formulieren, schriftelijk opgeven 

bij de secretaris van de afdeling Tafeltennis. 

Art. 19 Het afdelingsbestuur deelt deze teams in. 

Er wordt o.a. rekening gehouden met: 

-de resultaten van de afgelopen competitie. 

-de resultaten van de verenigingskampioenschappen. 

-de resultaten van de handicaptoernooien 

-de eventuele wensen van de speler die bij de 

 inschrijving schriftelijk ingediend kunnen worden. 

Art. 20 Voor de NBTF-competitie is een competitieleider 

aangewezen. Deze verzorgt alle competitiezaken te weten; 

-Hij ziet toe dat de wedstrijdformulieren op tijd 

 (maximaal 2 x 24 uur na de wedstrijd) in het bezit van 

 de NBTF-competitieleider zijn. 

 Iedere aanvoerder van zijn team is hiermede belast. 

-Hij regelt in samenwerking met de aanvoerders de 

 eventuele invallers. 

 Het is de aanvoerders niet toegestaan buiten de 

 competitieleider om enige regelingen te treffen wat 

 betreft invallers, wedstrijdomzettingen, enz. 

-Hij verzorgt de uitslagen, competitiestanden en 

 persoonlijke resultaten die, mits de kopie-wedstrijd- 

 formulieren door de aanvoerders op tijd (maximaal 2 x 24 

 uur na de wedstrijd) zijn ingeleverd, ten alle tijden 

 opvraagbaar zijn. 

-Hij regelt in samenwerking met het afdelingsbestuur, 

 eventuele verschuivingen van spelers tijdens de lopende 

 competitie.  



Art. 21 De competitiespeler mag nimmer het recht in eigen hand 

nemen wat betreft competitie-aangelegenheden. Hij dient 

ten alle tijden competitieleider, of het afdelingsbestuur 

(bij afwezigheid van de competitieleider) hiervan op de 

hoogte te stellen. 

Art. 22 Voor aanvang van de N.B.T.F.-competitie wordt een 

competitievergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 

wordt de team-indeling bekend gemaakt en alleen 

competitie-aangelegenheden besproken. 

Art. 23 De competitiewedstrijden waaraan wordt deelgenomen, 

worden gespeeld volgens de reglementen van de betreffende 

bond waaronder men speelt.  

Art. 24 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de 

I.T.T.F. 

Art. 25 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet 

beslist het afdelingsbestuur  

Art. 26 Bij het aannemen van dit reglement vervalt het reglement 

van 12 april 1977. 

 

Goedgekeurd door  Goedgekeurd door de 

het Hoofdbestuur   Algemene ledenvergadering 
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d.d.: 22-03-1983  d.d.: 18-04-1983 

 

Afdelingsbestuur Tafeltennis: 

J. Ebbelink Voorzitter 

H. Jansen  Secretaris/Competitieleider 

F. Janssen Penningmeester 

H. Charko  Lid 

H. Hoes  Lid 


