
Aanpassing   aantal   competitieklassen   in   de   seniorencompetitie  

NTTB   Afdeling   Gelre  

 
De   competitiecommissie   van   Gelre   heeft   besloten   om   met   ingang   van   de   voorjaarscompetitie   2021  

het   aantal   klassen   in   de   seniorencompetitie   terug   te   brengen   van   acht   naar    zes .   Hier   is   een   aantal  

belangrijke   redenen   voor:  

 

1. Jaar   na   jaar   loopt   het   aantal   teams   dat   wordt   opgegeven   voor   de   competitie   terug.   In   de  

voorjaarscompetitie   van   2010   hadden   we   329   teams   in   de   competitie,   en   in   najaar   2020   staat   de  

teller   op   226.   Dat   is   een   afname   van   meer   dan   100   teams   in   een   periode   van   ongeveer   10   jaar.   In  

deze   periode   is   het   aantal   competitieklassen   nooit   aangepast:   zowel   in   voorjaar   2010   als   najaar  

2020   heeft   de   competitie   een   omvang   van   acht   klassen.   Onderstaande   grafiek   laat   de   afname   in  

teams   duidelijk   zien.  

 

2. Zeker   in   de   lagere   klassen   is   het   belangrijk   om   de   reistijd   naar   de   tegenstander   beperkt   te  

houden.   Elk   seizoen   blijkt   het   weer   een   grotere   uitdaging   om   dit   goed   te   realiseren.   De   afgelopen  

jaren   zijn   onder   andere   poules   van   8   geïntroduceerd   in   de   lagere   klassen,   om   de   reislasten   wat   te  

spreiden   (en   paar   “verre”   tegenstanders   en   ook   een   paar   dichterbij),   maar   dit   is   geen   ideale  

oplossing.   In   najaar   2020   zitten   er   slechts   24   teams   in   de   6e   klasse,   en   die   komen   uit   alle   regio's  

binnen   Gelre   (Achterhoek,   regio   Ede,   regio   Nijmegen,   regio   Arnhem).   Met   minder   klassen   is   het  

aantal   teams   per   klasse   groter,   waardoor   er   meer   vrijheid   is   met   indelen   om   de   reistijden  

beperkt   te   houden.  

3. Ideaal   gezien   bestaat   de   gehele   competitie   uit   een   piramidevorm:   de   bovenste   klassen   zijn   klein  

en   de   onderste   klassen   zijn   groter   qua   aantallen   teams.   Ook   dit   is   al   een   tijdje   niet   het   geval   in   de  

seniorencompetitie   van   Gelre.   De   6e   klasse   is   al   jaren   kleiner   dan   de   5e,   en   regelmatig   zijn   er  

twee   klassen   even   groot.  

4. In   vergelijking   met   andere   afdelingen   van   de   NTTB   is   8   klassen   op   ongeveer   225   teams   een   hoog  

aantal   klassen.   De   afdelingen   Midden   en   West   hebben   beide   200-250   teams   in   hun  

(trio-)competities   en   zij   spelen   deze   met   zeven   klassen.   Het   voordeel   van   deze   afdelingen   is   dat  

het   relatief   compacte   afdelingen   zijn   zodat   reistijden   sowieso   minder   problemen   opleveren.   Dit  

is   een   belangrijke   overweging   in   het   voorstel   om   terug   te   gaan   naar   zes   klassen   en   geen   zeven:  



afdeling   Gelre   heeft   een   aantal   “uithoeken”   waartussen   reistijd   makkelijk   kan   oplopen   tot   meer  

dan   een   uur.   Met   zes   klassen   vermoeden   we   dat   het   voor   langere   tijd   eenvoudig   blijft   om   de  

reistijden   beperkt   te   houden.  

 

De   nieuwe   opzet  

Uitgaande   van   228   teams   (ongeveer   gelijk   aan   najaar   2020)   zou   de   opzet   van   de   voorjaarscompetitie  

2021   als   volgt   worden.   Ter   indicatie   zijn   in   de   tabel   ook   richtlijnen   opgenomen   die   aangeven   welke  

ELO   ratings   ongeveer   overeenkomen   met   de   nieuwe   klassen.   Deze   ELO   richtlijnen   zijn   gebaseerd   op  

de   gemiddelde   ELO   ratings   van   de   teams   zoals   opgegeven   voor   de   najaarscompetitie   2020.  

 

Klasse  Aantal   teams  Aantal   poules  ELO   richtlijn  

Hoofdklasse  12  2x6  Vanaf   1525  

1e  24  4x6  1400   -   1525  

2e  36  6x6  1275   -   1400  

3e  48  8x6  1125   -   1275  

4e  54  9x6  975   -   1125  

5e  54  9x6  Tot   975  

TOTAAL  228  38x6   

 

In   het   competitieboek   dat   begin   september   2020   volgt   zal   nader   worden   ingegaan   op   de  

promotie/degradatieregeling   voor   de   najaarscompetitie   2020.  

  


