
Convocatie voorjaarscompetitie 2020 - NTTB Afdeling Gelre - Senioren 
 
Aan: alle wedstrijdsecretarissen senioren van de afdeling Gelre 
 

Inleiding 
De najaarscompetitie 2019 loopt op zijn einde, met nog een paar wedstrijden voor de boeg gaan in 
de meeste poules de beslissingen de komende weken vallen. Daarom is het tijd om te beginnen 
met de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie 2020. De voorjaarscompetitie begint in de 
week van 20 januari 2020 en loopt tot en met 25 april 2020. Zoals gebruikelijk komen de 
speelweken van deze competitie overeen met de speelweken van de landelijke competitie. 
 
Speelronde Weeknummer Speeldata 

1 04 20 jan - 25 jan 
2 05 27 jan - 01 feb 
3 06 03 feb - 08 feb 
4 10 02 mrt - 07 mrt 
5 11 09 mrt - 14 mrt 
6 12 16 mrt - 21 mrt 
7 14 30 mrt - 04 apr 
8 15 06 apr - 11 apr 
9 16 13 apr - 18 apr 

10 17 20 apr - 25 apr 
  

U dient ervoor te zorgen dat uiterlijk zondag 15 december 2019 de teams in NAS zijn ingevoerd en 
de status “ingediend” hebben. Uiterlijk 30 november zal NAS worden opengesteld om teams in te 
dienen. 
 

Wat moet u opgeven? 
U wordt verzocht de volgende zaken volledig in NAS in te voeren: 
1. De teamopgave: op sterkte indelen (zie ook ‘Details teamopgave’ hieronder) en spelers in 

teams plaatsen waar ze overeenkomstig hun sterkte in horen te spelen. Twijfelt u of heeft u 
een speler die aan deze regel niet kan voldoen? Overleg dan eerst met mij. 

2. Speelwensen: bijvoorbeeld wensen voor het in bepaalde combinatie uit en thuis spelen of het 
niet beschikbaar hebben van de speelzaal in bepaalde speelweken. Geef duidelijk aan wat uw 
voorkeur is voor wat betreft tegelijk thuis spelen of in een bepaalde combinatie om de week 
thuis spelen. Er kan enigszins rekening gehouden worden met het aantal teams dat om en om 
thuis speelt, maar voor wat betreft de verzoeken tot combinatie van gelijk thuisspelende 
teams kunnen niet altijd alle wensen ingewilligd worden. Verzoeken om niet op bepaalde 
avonden een uitwedstrijd te moeten spelen zijn zeer lastig in te willigen! Hier zal met het 
indelen weinig rekening mee worden gehouden. Graag bij de teamopgave in NAS ook 
aangeven als uw vereniging geen speelwensen heeft, dan is het duidelijk dat u de speelwensen 
niet bent vergeten in te vullen.  

3. Verzoeken voor wijziging van klasse: u kunt in uitzonderlijke gevallen een verzoek tot plaatsing 
in een hogere of lagere klasse aanvragen. Dergelijke verzoeken dient u goed te onderbouwen. 
De onderbouwing moet in NAS worden ingevoerd en per e-mail aan mij worden gemeld. 

 

Details teamopgave 
Teams dienen op sterkte te worden opgegeven. Als hulpmiddel kunt hiervoor de ELO-rating van 
uw spelers opvragen via www.nttb-ranglijsten.nl. U kunt zoeken op bondsnummer of op naam via 
het zoekveld bovenaan de pagina. Vervolgens geeft de ‘Actuele rating’ aan wat de meest recente 
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http://www.nttb-ranglijsten.nl/


rating is van de speler. Hoe hoger het getal, hoe sterker de speler. Let op dat u naar de actuele 
rating kijkt en niet naar de actuele ranking! Deze ratings worden gebruikt om invalbeperkingen te 
berekenen. 
 
Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team, ná de door de competitiecommissie 
vastgestelde datum voor de teamopgave (15 december 2019), is alleen toegestaan na 
toestemming van de ACL. Indien speelronde 1 al is gestart, zal die toestemming alleen worden 
verleend voor het spelen vanaf speelronde 6. Verzoeken om spelers/speelsters toe te voegen aan 
een team op eerdere of latere tijdstippen tijdens de competitie worden niet in behandeling 
genomen. 
 
Het gebeurt regelmatig dat verenigingen aangeven dat er nog extra spelers moeten worden 
toegevoegd aan een reeds ingediend team, omdat deze spelers niet op tijd in NAS zijn aangemeld. 
Ik wil u vriendelijk verzoeken om ervoor te zorgen dat spelers op tijd zijn aangemeld en opgegeven 
op de teamlijsten. Dit voorkomt extra werk achteraf en het naderhand opleggen van extra 
invalbeperkingen. Meer informatie hierover vindt u in de Informatie over de ledenadministratie 
2019, welke u kunt downloaden onderaan deze pagina. 
 

Speelsysteem 
In de voorjaarscompetitie 2020 zal gespeeld worden in het 3-tegen-3 systeem (10 sets per 
wedstrijd). 
 

Dispensatie voor jeugdspelers in de seniorencompetitie 
Dispensatie om als jeugdspeler in de voorjaarscompetitie van de senioren mee te mogen spelen, 
wordt automatisch verleend indien de betreffende jeugdspeler op 1 januari de leeftijd van 15 jaar 
heeft bereikt. Voor de najaarscompetitie geldt 1 juli als peildatum. Voor jeugdspelers jonger dan 
15 jaar zal alleen dispensatie worden verleend indien de betreffende speler gelet op zijn/haar 
niveau bij de senioren thuishoort (minimaal 1e klasse) en dit zijn/haar ontwikkeling als 
tafeltennisser ten goede komt. Dispensatie dient te worden aangevraagd bij de ACL; beoordeling 
geschiedt door de competitiecommissie. 
 

Wijziging wedstrijdsecretaris 
Mocht uw vereniging een andere wedstrijdsecretaris hebben, dan wordt u vriendelijk verzocht om 
dit via een e-mail bij mij te melden. Niet alle e-mails worden vanuit NAS verstuurd, dus het is 
belangrijk om naast NAS ook expliciet de wijziging aan mij persoonlijk door te geven! 
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze convocatie nog vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen via 
e-mail (acl@nttbgelre.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de competitiecommissie van afdeling Gelre, 
 
 
Jan Gerretzen 
ACL NTTB Gelre 
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