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Als jeugdspelers voor het eerst gaan spelen in de tafeltenniscompetitie zijn er voor ouders en 
jeugdspelers diverse zaken die je moet weten. In dit document wordt deze zaken nader toegelicht.  
 

Competitie spelen bij ODT 
 
Als je meedoet aan de tafeltenniscompetitie kom je in een team van 4 of 5 jongens en/of meisjes te 
spelen. Jongens en meisjes kunnen samen in 1 team spelen. Er is geen aparte jongens- of 
meisjes competitie. Per half jaar speelt je team 10 wedstrijden in de periode van half september tot 
eind november en van half januari tot eind april. Alle wedstrijden worden gespeeld op zaterdag. De 
thuiswedstrijden van ODT worden gespeeld op zaterdag vanaf 14:00 uur. De begintijd van de 
uitwedstrijden is afhankelijk van de tegenstander en varieert van 10:00 uur tot 15:00 uur. 
Per wedstrijd spelen 3 spelers van het team tegen een team met 3 personen in Brabant of 
Zeeland. Niet alle spelers uit een team hoeven dus iedere week te spelen. Gemiddeld speel je 7 of 
8 van de 10 wedstrijden. Per half jaar speelt je team 5 keer een uitwedstrijd en 5 keer een 
thuiswedstrijd. Als je competitie speelt hebben we graag dat de ouders van de spelers af en toe 
naar een uitwedstrijd kunnen rijden. Gemiddeld is dit dus 1 of 2 keer per half jaar als de ouders 
van iedere speler van jouw team beschikbaar zijn om naar uitwedstrijden te rijden. 
Tijdens een wedstrijd spelen alle 3 spelers van beide teams een wedstrijd tegen elkaar en 
bovendien spelen 2 van de 3 spelers van ieder team een dubbelwedstrijd. In totaal dus 10 
wedstrijden die op één tafel worden gespeeld. Een competitiewedstrijd duurt ongeveer 2 ½ tot 3 
uur. 
Door het spelen van competitie verbeter je je niveau, leer je diverse andere tafeltennissers kennen 
en speel je ook eens in andere zalen. Je zult dan ook ontdekken dat niet iedere vereniging in zo’n 
mooie zaal kan spelen als ODT. Voor het spelen van de competitie worden per half jaar extra 
kosten in rekening gebracht. Deze kosten moet ODT ook afdragen aan de Nederlandse 
Tafeltennisbond (NTTB). 
 

Wedstrijdkleding 
 
De kinderen die competitie spelen moeten, voordat de competitie begint, een wedstrijdshirt 
aanschaffen. Het is de bedoeling dat dit shirt bij competitiewedstrijden altijd wordt gedragen. De 
kosten voor dit wedstrijdshirt zijn € 15,00 (prijsniveau september 2013. Onder dit wedstrijdshirt 
dragen ze dan een zwarte korte sportbroek. Belangrijk is ook dat de kinderen goede gymschoenen 
voor binnen hebben zonder zwarte zolen. Omdat er met witte of oranje ballen gespeeld kan 
worden wordt er, in verband met de zichtbaarheid van de bal, nooit in witte of oranje kleding 
gespeeld. 
 

Informatie vóór de start van de competitie 
 
Voordat de competitie begint krijgen alle ouders van de wedstrijdsecretaris jeugd een 
competitieboekje met daarin alle benodigde informatie over adressen van speelzalen, 
speelschema’s. begintijden van wedstrijden, bondsnummers van spelers, adressen van 
teamgenoten, etc. 
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Invullen van het wedstrijdformulier 
 
Bij een competitiewedstrijd wordt er altijd een wedstrijdformulier van de NTTB ingevuld. Wij spelen 
competitie via de Nederlandse TafelTennisBond (NTTB). Hieronder staat zo’n wedstrijdformulier. 
 

 
Hieronder een uitleg over dit formulier (de nummers verwijzen naar de nummers in het formulier) 

1. Naam van de afdeling invullen, dit is bij ons altijd “Zuid-West” 
2. Speeldatum invullen, de datum is van belang voor de uitslagendienst. 
3. Wedstrijdnummer invullen. Dit wedstrijdnummer is te vinden in het competitieboekje dat je 

van de wedstrijdsecretaris ontvangt. 
4. De thuisspelende vereniging vult hier de verenigingsnaam in.  
5. Hier de aanvangstijd van de wedstrijd invullen (bij thuiswedstrijden van ODT 14:00 uur) 
6. Doorstrepen wat niet van toepassing is: dames/heren/meisjes/jongens. Aparte meisjes 

competities worden er bij ODT niet gespeeld. Dus bij de jeugdcompetitie streep je alleen 
dames/heren door. Hier ook de klasse en poule invullen. Die staat ook in het ODT 
competitieboekje (b.v. Junioren J5, Poule A of Starters S2, poule C). 

7. invullen uitslagen van games en wedstrijden. Er zijn 3 gewonnen games nodig om de 
wedstrijd te winnen. Er worden dus minimaal 3 en maximaal 5 games gespeeld. Bij de 
wedstrijduitslag kan alleen 1-0 of 0-1 komen te staan. 

8. Hier invullen welke twee spelers van het thuispelende team het dubbelspel spelen (dus ab, 
ac of bc, zie ook uitleg bij nummer 11). Het dubbel maakt deel uit van de totale wedstrijd. 
Bij 8* vult het uitspelende team hun dubbel in (dus xy, xz of yz). 

9. Hier de einduitslag invullen (dus b.v. 10-0, 4-6, 5-5, 7-3, etc.).  
10. De thuisspelende vereniging vult hier verenigingsnaam EN teamnummer in. Spelen wij 

thuis dan vul je in “ODT” en het teamnummer. 
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11. Hier de voor- en achternaam van de spelers invullen. Het bovenste blok 
(speler a, b en c) is voor de thuisspelende vereniging, het andere blok (speler x, y en z) is 
voor de uitspelende vereniging. 

12. Hier moeten de bondsnummers van de spelers worden ingevuld. Dit nummer staat in het 
ODT competitieboekje. 

13. In de kolom “Inv. uit team” moet je een streepje zetten als er geen invallers zijn. Zijn er wel 
invallers uit een lager team, dan hier het teamnummer van de invaller invullen. In de 
kolommen “Gew.” en “Verl.” vul je na afloop het aantal gewonnen en verloren wedstrijden 
in. Alleen echte gespeelde partijen worden hier meegeteld. Een “overwinning” op een niet 
aanwezige speler (omdat een team met 2 in plaats van 3 personen komt opdagen) telt dus 
niet mee bij de persoonlijke prestaties maar telt wel mee voor de teamuitslag (er is tegen 
de 3e persoon niet gespeeld, deze punten zijn gewoon gratis verkregen). Wordt er 
gespeeld met 2 spelers, zet dan bij de 3e speler “ziek” en op de achterkant van het witte 
formulier waarom er met 2 personen is gespeeld (alleen ziek is dus niet voldoende). Zet 
bijvoorbeeld: “team bestaat uit 3 personen en 3e persoon is ziek. Het is niet gelukt om een 
invaller uit ander team te regelen waardoor er met 2 personen wordt gespeeld”. Doe je dit 
niet dan krijgt ODT een boete van 10 euro. 

14. Speel je een uitwedstrijd, dan vul je hier onze verenigingsnaam “ODT Klaverblad 
Verzekeringen” en het teamnummer in. Speel je in het 5e jeugdteam, dan vul je in “ODT 
Klaverblad Verzekeringen 5”. 

15. Na het spelen van de wedstrijd zet één van de spelers hier hun handtekening. Daarmee 
geef je aan dat je het briefje hebt gecontroleerd op fouten. Controleer het briefje ook goed !! 

16. Beide coaches/ begeleiders zetten hier hun handtekening. 
 
Het competitieformulier bestaat uit 3 papieren, een witte, een gele en groen/ blauw papiertje. 
Verderop staat precies aangegeven wie welk papiertje mee krijgt. 
 
Wie is er nu verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdbriefje? 
De thuisspelende vereniging is ervoor verantwoordelijk dat de nummers 1 t/m 16 (zonder *) goed 
worden ingevuld. Staan hier fouten in, dan krijgt de thuisspelende vereniging voor iedere fout een 
boete die de vereniging moet betalen aan de NTTB. De uitspelende vereniging is verantwoordelijk 
dat de nummers 8*, 11*, 12*,13* ,14* ,15* en 16* goed worden ingevuld. Staan hier fouten in, dan 
moet de uitspelende vereniging deze boete betalen aan de NTTB. Het is dus belangrijk dat alles 
goed wordt ingevuld en nagekeken. 
 
Hoe belangrijk het is om te zorgen dat de wedstrijden volgens de regels worden gespeeld en de 
formulieren goed worden ingevuld. Anders krijgt ODT boetes.   
 

Rijden bij uitwedstrijden 
 
Zorg dat je bij alle wedstrijden, dus ook bij uitwedstrijden, het ODT competitieboekje bij je hebt. 
Dan heb je alles bij wat nodig is (adres speelzaal, bondsnummers spelers, etc.). Als je rijdt naar 
een uitwedstrijd, spreek dan op tijd af hoe laat je er bent. Je neemt de kinderen mee die spelen 
van het team, je kunt een centrale plek (bij ODT) afspreken of thuis ophalen. Zorg dat de kinderen 
een half uur vóórdat de wedstrijd begint aanwezig zij (bij thuiswedstrijden ongeveer 40 minuten 
vooraf). Kom je iets later door welke oorzaak dan ook, dan kun je de zaal bellen (telefoonnummer 
staat in het competitieboekje). 
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Bij aankomst 
 
Bij aankomst is het gebruikelijk dat de begeleider van het jeugdteam iets te drinken krijgt 
aangeboden maar niet iedere vereniging doet dit. Bij aankomst kunnen de kinderen zich verkleden 
en daarna alvast inspelen in de zaal. Je krijgt bij een uitwedstrijd het wedstrijdformulier van de 
begeleider van de tegenstander om de namen en bondsnummers van de spelers van ODT in te 
vullen. Tijdens het inspelen van de kinderen kan dit worden ingevuld. Oudere kinderen kunnen dit 
formulier prima zelf invullen. Zorg wel dat verenigingsnaam, teamnummer, namen van de spelers, 
bondsnummers, gewonnen / verloren wedstrijden, etc. goed wordt ingevuld om boetes te 
voorkomen. De thuisclub vult dus altijd eerst het wedstrijdformulier in en daarna de uitspelende 
club. Vraag voor aanvang van de wedstrijd wie van de kinderen er graag willen dubbelen, dit moet 
je ook invullen op het formulier. 
 

Aanvang van de wedstrijd 
 
Het is verplicht om als begeleider bij de gehele wedstrijd te blijven, dit geldt uiteraard ook voor de 
begeleider van de tegenstander. Natuurlijk mag je best even wat gaan drinken maar zorg dat je in 
de buurt blijft. Bij het begin van een wedstrijd gaan de twee kinderen die tegen elkaar moeten 
spelen eerst even inspelen. Daarna gaan de kinderen meestal na het inspelen, voor de wedstrijd, 
even naar de begeleidende ouder/coach voor eventuele aanwijzingen. Daarna beginnen ze met de 
wedstrijd. De kinderen komen ook voor aanwijzingen na elke gespeelde game naar de begeleider. 
De thuisclub begint de eerste wedstrijd met tellen, daarna de uitclub, de derde wedstrijd telt de 
thuisclub, enz. Het is de bedoeling dat niet steeds dezelfde kinderen tellen. Ook met het dubbel 
wordt er geteld. Voordat ze beginnen met de wedstrijd geven de spelers elkaar een hand en 
wensen ze elkaar succes. Na afloop van de wedstrijd geven de spelers elkaar ook een hand en 
zeggen “proficiat” of, als ze gewonnen hebben, “bedankt voor de wedstrijd”. 
 

Wedstrijdverloop 
 
Er worden games gespeeld tot 11 punten. Hierbij moet er een marge van minimaal 2 punten 
verschil zijn (b.v. 11-3, 11-8, 11-9). Is de stand 10-11 dan moet er doorgespeeld worden totdat er 2 
punten verschil zijn (b.v. 12-10, 13-11, 15-13). Uiteindelijk is de wedstrijd pas afgelopen als een 
speler 3 games heeft gewonnen. Per wedstrijd worden er dus minimaal 3 en maximaal 5 games 
gespeeld. In de 5e game moeten de kinderen wisselen van helft als één van de spelers 5 punten 
heeft behaald. Per gespeelde game wordt de uitslag op het wedstrijdformulier genoteerd. Dit doet 
de coach van de thuisclub of doen de kinderen zelf. Leer ze aub dat ze zelf controleren of alles 
goed wordt ingevuld. 
 

Begeleiden en Coachen 
 
Heb je wat kennis van tafeltennis dan is dit mooi meegenomen voor de kinderen, maar heb je dit 
totaal niet dan kun je ze toch nog heel goed helpen. Het is b.v. al belangrijk dat je de kinderen 
helpt naar de kleedkamer, vertelt wanneer ze moeten spelen, kijkt of ze voldoende drinken en/of 
eten, etc. Je kunt ze tijdens de wedstrijd op wijzen dat ze “klaar gaan staan” achter tafel, zoals ze 
hebben geleerd en goed bewegen achter tafel. Maar ook dat ze de bal niet alleen maar door het 
midden spelen, maar naar links en rechts zodat de tegenstander ook moet lopen. Let op dat ze 
niet hun zelfbeheersing verliezen, want boos worden werkt alleen maar averechts. Je kunt ze op 
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dit gebied heel veel helpen, laat ze vooral rustig blijven en zich blijven 
concentreren. Zorg dat ze niet steeds op het telbord letten (is wel belangrijk natuurlijk), maar het 
belangrijkste is dat ze niet in paniek raken als ze achter staan, maar dat ze vooral hun eigen spel 
proberen te blijven spelen. Het gebeurt regelmatig dat er niet goed wordt geteld, geef gewoon 
tijdens de wedstrijd aan wat de goede stand is, doet de tegenstander ook. Soms moet je gewoon 
de teller (=scheidsrechter) laten beslissen als het niet door de beide ouders wordt gezien en lost 
het probleem zich vanzelf op. Dit gebeurt alleen bij de allerjongsten, want officieel mogen de 
ouders/ coaches hier zich niet mee bemoeien. Maar de tellers zijn nog niet zo ervaren dat ze alles 
weten en ze tellen niet expres verkeerd. Komen ze er na dit alles niet uit, laat ze dan het punt 
gewoon over spelen. Het belangrijkste is wel dat de kinderen er veel plezier in hebben en de 
ouders ook natuurlijk. Als er vragen zijn op technisch gebied mag je dit altijd aan de trainers van 
uw kind vragen. Het beste kun je dit doen op de trainingsdagen voordat ze trainen of na de 
training.  
 

Inleveren van het wedstrijdbriefje  
 
De wedstrijdbriefjes van de gespeelde wedstrijden moeten worden ingeleverd bij de 
wedstrijdsecretaris (bij hem thuis of direct aan de wedstrijdsecretaris als hij bij thuiswedstrijden 
aanwezig is). De eerste 2 formulieren (wit en geel) van het competitieboekje lever je in bij een 
thuiswedstrijd, het derde briefje (groen/blauw) dat je krijgt van de tegenstander lever je in bij een 
uitwedstrijd.  Het is belangrijk dat je het wedstrijdbriefje van de thuiswedstrijd na de competitie-
wedstrijd direct inlevert bij de wedstrijdsecretaris jeugd. Het formulier van de uitwedstrijd kan in de 
week na de competitiewedstrijd worden ingeleverd in het bakje in de keuken achter de bar (Daar 
staat op “Formulieren NTTB uitwedstrijden”. De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat de 
einduitslagen worden verstuurd naar de NTTB. Ook als de wedstrijdbriefjes te laat worden 
ingestuurd worden er boetes opgelegd door de NTTB. 
 

Informatie op internet 
 
Op internet zijn ook veel gegevens van de tafeltenniscompetitie, de teams, de spelers, etc. te 
vinden. Hieronder twee interessante websites: 
www.ttv-odt.nl   (klik op “Competitie” en vervolgens op “NTTB”) 
www.nttb-zuidwest.nl  (klik op “Verenigingen”, dan op “ODT”, daarna kun je kiezen voor b.v. 

competitiestand, competitie-indeling, etc.) 
 

Gegevens van de wedstrijdsecretaris jeugd 
 
Joost Schoenmakers 
Van Gilselaan 40 
4702 GL  Roosendaal 
Tel: 0165-561261 
GSM: 06-46232126 
e-mail: joost@jschoenmakers.nl  


