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Competitie spelen bij Tanaka 

Als een jeugdlid zich opgeeft om competitie te willen gaan spelen wordt hij/zij door de Technische 

Commissie (TC) ingedeeld in een team met nog 2 of 3 (soms 4) anderen van ongeveer dezelfde 

sterkte. Jongens en meisjes spelen samen in één team spelen. Per jaar worden er twee competities 

gespeeld, te weten in de periode september t/m november en eind januari t/m april. Iedere periode 

bestaat uit 10 wedstrijden, 5 thuis- en 5 uitwedstrijden. Deze wedstrijden worden altijd op zaterdag 

gespeeld in de afdeling Zuid-West die bestaat uit de provincies Noord-Brabant en Zeeland.  

De thuiswedstrijden van Tanaka beginnen altijd om 14.00 uur, de uitwedstrijden vangen aan ergens 

tussen 09.00 uur en 15.00 uur.  

Een wedstrijd duurt gemiddeld genomen zo’n 3 uur en wordt gespeeld door 3 spelers per team. Hij 

bestaat uit 10 partijen, ieder 3 enkelspellen en 2 van de 3 spelers spelen nog een dubbel. 

Wedstrijdkleding 

Als je competitie wilt gaan spelen is het verplicht om een Tanaka clubshirt te dragen. Het clubshirt 

kost € 20,00 en kun je kopen bij je trainers of leden van het bestuur. Onder dat shirt is het de 

bedoeling dat je een zwarte korte sportbroek of een zwart rokje draagt. Belangrijk is ook dat je goede 

sportschoenen draagt die geen zwarte zolen hebben. 

Informatie voor de start van de competitie 

Korte tijd voordat de competitie begint zal de wedstrijdsecretaris met de kinderen die voor het eerst 

competitie gaan spelen (en hun ouders ) rond de tafel gaan zitten om hen uit te leggen hoe een 

competitiewedstrijd precies werkt. Jullie hebben dan waarschijnlijk al een competitieboekje 

gekregen met de indeling van jullie competitie en verdere informatie wat de wedstrijdsecretaris met 

jullie door zal nemen. Ook zal er uitgelegd worden hoe een wedstrijdbriefje ingevuld moet worden. 
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Invullen van het wedstrijdformulier 

 

 
 

 1  Naam van de afdeling, dat is altijd Zuid-West. 

 2  Datum van de dag van de wedstrijd invullen. 

 3  Wedstrijdnummer invullen, deze is te vinden op jullie competitieschema . 

 4  De thuisspelende vereniging vult hier de verenigingsnaam in. 

 5  Hier moet je de aanvangstijd invullen die ook weer op het competitieschema staat. 

 6  De jeugdcompetitie wordt een jongenscompetitie genoemd dus heren, dames en meisjes 

     doorstrepen. Verder vermeld je daar de klasse en poule letter zoals vermeld op je 

     competitieschema. 

 7  Invullen van game-uitslagen en wedstrijdpunten. Er zijn 3 gewonnen games nodig om een 

     wedstrijd te winnen dus een wedstrijd bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 games. 

     Bij de wedstrijduitslag kan alleen 1-0 of 0-1 komen te staan. 

 8  Hier invullen welke 2 spelers van de thuisspelende club gaan dubbelen. (ab, ac of bc).  

     Bij 8* vult de uitspelende club in welke 2 spelers er dubbelen. (xy, xz of yz) 

 9  Hier de einduitslag invullen. (b.v. 10-0, 5-5, 3-7) 

10 De thuisspelende club vult hier verenigingsnaam EN teamnummer in. Speel je zelf thuis dan 

      vul je dus b.v. Tanaka 5 in. 

11 Hier moet je de voorletter (hele voornaam mag ook) en achternaam van de spelers invullen. 

      het bovenste blok (speler a,b en c) is voor de thuisspelende club. Het onderste blok (speler  

      x,y en z) is voor de uitspelende club. 
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12 Hier moeten de bondsnummers van de spelers ingevuld worden. Dit nummer staat op het bonds- 

      pasje wat je door de NTTB naar je huisadres gestuurd krijgt. Dit pasje moet je officieel altijd bij 

      je hebben. Het nummer is ook te vinden in het competitieboekje. 

13 In de kolom “Inv. uit team” moet je een streepje zetten als er geen invallers zijn. Zijn er wel inval- 

     lers uit een lager team, (uit een hoger team mag niet) dan hier het teamnummer van de invaller 

     invullen. In de kolommen “Gew.” en “Verl.” Vul je na afloop per persoon het aantal gewonnen en 

     verloren wedstrijden in. Alleen echt gespeelde partijen worden hier meegeteld. Een  

     “overwinning” op een niet aanwezige speler telt dus niet mee bij de persoonlijke prestaties maar 

     telt wel mee voor de teamuitslag. Wordt er gespeeld met 2 spelers, zet dan bij de 3e speler.  

     een streep en op de achterkant van het witte formulier waarom er met 2 personen gespeeld is.  

     Zet bv: Team bestaat uit 3 personen en 3e persoon is ziek. Het is niet gelukt om een invaller uit  

     een ander team te regelen. 

14 Hier moet de naam en het teamnummer  van de uitspelende vereniging ingevuld worden. 

15 Na het spelen zet één van de teamleden hier een handtekening. Daarmee geef je aan dat je het  

      briefje hebt gecontroleerd op fouten.  Controleer alles dus goed!! Als er nl. fouten gemaakt zijn 

      krijgt de vereniging hiervoor een boete van de bond. Dat is niet nodig en zonde van het geld. 

16 Beide coaches/begeleiders zetten hier de naam van hun vereniging en hun handtekening. 

Het competitieformulier bestaat uit 3 papieren, een witte, een gele en een blauwe of groene. 

De thuisspelende vereniging behoudt de witte en de gele en geeft de blauwe/groene mee aan de 

tegenstander. 

Vervoer bij uitwedstrijden 

Het is de bedoeling dat de ouders onderling regelen wie wanneer rijdt. Over het algemeen komt dit 

neer op 1 à 2 keer rijden per seizoen. Het beste is om op een centraal punt, bv de Tanakahal, af te 

spreken of de andere kinderen thuis op te halen. 

Zorg er als ouder voor dat de kinderen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Dit 

geldt ook voor thuiswedstrijden. Kom je door wat voor oorzaak dan ook te laat, bel dan in ieder geval 

even naar de zaal van de tegenstander om dit te melden. Het telefoonnummer van de tegenstander 

vind je ook in het competitieboekje. 

De kinderen moeten er voor zorgen dat zij hun competitieboekje ALTIJD bij zich hebben. Hierin staat 

alle informatie in die je maar nodig kunt hebben. Van wedstrijdnummer tot bondsnummer tot het 

adres van alle jeugdspelers die bij Tanaka competitie spelen als ook het adres van de tegenstander. 

Bij aankomst 

Bij aankomst is het gebruikelijk dat de coach/begeleider van de uitspelende vereniging iets te drinken 

aangeboden krijgt, dit gebeurt echter niet bij iedere vereniging. Bij Tanaka zorgt de zaalwacht ervoor 

dat de begeleider wat te drinken krijgt. De kinderen kunnen zich om gaan kleden en alvast in gaan 

spelen. Bij thuiswedstrijden kan de coach/begeleider eventueel het wedstrijdbriefje al in vullen en 

het daarna aan de begeleider van de tegenstander geven. Als je uit speelt vult de tegenstander het 

wedstrijdbriefje voor het grootste gedeelte in. Zodra dat gebeurd is zal het briefje doorgegeven 

worden aan de uitspelende vereniging. Vergeet ook niet om de dubbelletters in te vullen! 
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Aanvang van de wedstrijd 

Het is VERPLICHT om als begeleider bij het team te blijven. Dit geldt ook voor de begeleider van de 

tegenstander. De begeleider moet altijd zorgen dat hij/zij in de buurt is. 

Het is de bedoeling dat de wedstrijden op tijd beginnen. Bij Tanaka zorgt de zaalwacht ervoor dat er 

om 14.00 uur begonnen wordt. Bij het begin van een wedstrijd spelen de kinderen eerst altijd even 

in. Na het inspelen tosst de scheidsrechter wie de wedstrijd mag beginnen. De oneven wedstrijden 

worden geteld door de thuisspelende club en de even wedstrijden door de uitspelende club. Voor 

iedere wedstrijd en tussen de games door komen de kinderen naar de kant. Zij willen dan graag 

aanwijzingen maar vaak is mentale steun al voldoende.  

Voordat de kinderen hun wedstrijd beginnen geven ze hun tegenstander een hand en wensen elkaar 

succes. Na de wedstrijd geven de spelers elkaar weer een hand en degene die verloren heeft zegt: 

“Proficiat” en degene die gewonnen heeft zegt: “Bedankt voor de wedstrijd.”  

Wedstrijdverloop 

Er worden games gespeeld t/m 11 punten. Hierbij moeten dan wel minimaal 2 punten verschil zijn. Is 

de stand bv  11-10 dan moet er doorgespeeld worden tot er 2 punten verschil zijn. Normaal serveert 

iedere speler twee keer, vanaf 10-10 wordt er om de beurt geserveerd. De wedstrijd is afgelopen als 

een speler 3 games gewonnen heeft. Er worden dus minimaal 3 en maximaal 5 games per wedstrijd 

gespeeld. In de 5e game moeten de kinderen van tafelhelft wisselen als één van de spelers de 5 

punten heeft bereikt. De uitslag van iedere game wordt door de scheidsrechter op het 

wedstrijdformulier ingevuld.  

Begeleiden en eventueel coachen 

Als je zelf wat kennis van tafeltennis hebt dan is dat meegenomen, mocht dit niet zo zijn dan kun je 

de kinderen nog goed helpen. Je kunt ze bv zeggen dat ze goed “klaar gaan staan” en dat ze goed 

moeten bewegen zoals ze op de trainingen leren. Je kunt bv ook zeggen dat ze niet alleen door het 

midden moeten spelen maar ook van links naar rechts zodat de tegenstander ook moet bewegen. 

Probeer er op te letten dat ze hun zelfbeheersing niet verliezen want boos worden werkt meestal 

averechts. Zeg dat ze zich vooral concentreren op het volgende punt. Verder werkt een positieve 

benadering altijd het beste! 

In “noodgevallen” is het toegestaan om tijdens een wedstrijd één keer een time-out van één minuut 

aan te vragen bij de scheidsrechter. Dit kan de speler zelf doen maar ook de coach. Dit doe je door 

met je handen een T te maken en eventueel time out te roepen. In deze minuut kan bv een 

aanwijzing gegeven worden, een speler moed ingesproken worden of indien nodig een speler tot rust 

gemaand worden.  

Vooral  bij beginnende competitiespelers gebeurd het regelmatig dat er niet goed geteld wordt, geef 

gewoon tijdens de wedstrijd aan wat de goede stand is. Als het niet duidelijk is, is het beter om de 

scheidsrechter te laten beslissen . Komen ze er dan nog niet uit, laat dan het punt opnieuw spelen. 

Officieel mogen ouders en coaches zich niet bemoeien met de telling maar bij de beginners is het 

vaak wel even nodig. 
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Zaalwacht en corvee 

Iedere zaterdag dat er bij Tanaka competitie gespeeld wordt is er ook een zaalwacht aanwezig. Deze 

zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt. Ook hebben alle teams één of twee keer per seizoen corvee. 

Wanneer jouw team aan de beurt is kun je lezen in het competitieboekje. Als je corvee hebt is het de 

bedoeling dat jullie na afloop van alle wedstrijden de zaal netjes achterlaten. Lege flesjes e.d. in de 

prullenbakken, telborden op 0-0 zetten, de kantine opruimen en vegen. De zaalwacht begeleid jullie 

hierin en mocht je het even niet meer weten dan zegt hij/zij jou wat je nog kunt doen. Als jullie klaar 

zijn met de corvee dan mogen jullie een consumptie naar keuze bestellen aan de bar. 

Inleveren van het wedstrijdbriefje 

Bij thuiswedstrijden kunnen jullie het wedstrijdbriefje afgeven bij de wedstrijdsecretaris als zij 

aanwezig is. Mocht ze er niet zijn dan kunnen jullie het achter de bar weg laten leggen. Bij 

uitwedstrijden is het de bedoeling dat jullie deze gelijk na de wedstrijd naar de Tanakahal brengen. 

Mocht deze gesloten zijn dan kunnen jullie het briefje in de brievenbus gooien. De begeleider van het 

team wordt dan vriendelijk verzocht de uitslag met de persoonlijke prestaties door te mailen naar de 

wedstrijdsecretaris: margriet68@home.nl 
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