
          November 2021 

 

Aan alle wedstrijdsecretarissen jeugd van de afdeling Gelre, 

De tijden zijn en blijven onzeker. Niettemin starten wij de voorbereiding op de voorjaarscompetitie. 

Deze begint op zaterdag 5 februari en loopt tot en met zaterdag 30 april 2022. Deze weken komen 

overeen met de speelweken van de landelijke competitie jeugd en de afdelingscompetitie senioren. 

Speelweken 

De speelweken zijn als volgt verdeeld: 

Speelronde Datum (zaterdag) 

1 zaterdag 5 februari 2022 

2 zaterdag 12 februari 2022 

3 zaterdag 26 februari 2022 

4 zaterdag 12 maart 2022 

5 zaterdag 19 maart 2022 

6 zaterdag 2 april 2022 

7 zaterdag 9 april 2022 

8 zaterdag 16 april 2022 

9 zaterdag 23 april 2022 

10 zaterdag 30 april 2022 

 

Uiterste datum teamopgave 

U dient er voor te zorgen dat uiterlijk zondag 19 december 2021 de teams in NAS zijn ingevoerd en 

de status “ingediend” hebben.  

Let er op dat u tijdig nieuwe spelers aanmeldt en competitiegerechtigd maakt, enkel deze spelers 

kunnen toegevoegd worden aan een team. 

Wat moet U opgeven? 

U wordt verzocht de volgende zaken volledig in NAS in te voeren: 

1. De teamopgave: op sterkte indelen (zie ook het kopje “Details teamopgave” verderop in deze 

convocatie) 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, (het gaat om een speler die méér 

dan 1 klasse te laag ingedeeld wordt!), overleg dan eerst even met de AJCL.  

2. Speelwensen: bijvoorbeeld wensen voor het in bepaalde combinaties thuis spelen. Geef duidelijk 

aan wat uw voorkeur is voor wat betreft allen gelijk thuis spelen of in bepaalde combinatie om de 

week thuis spelen. Deze wensen worden gekoppeld aan landelijk senioren en jeugdprogramma. 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. Graag bij de teamopgave in NAS ook aangeven als uw vereniging geen 

speelwensen heeft. Alle verenigingen dienen hun opgave van het aantal tafels dat beschikbaar is in 

NAS in te vullen en/of te controleren. 

Details teamopgave 

De vereniging moet aangeven welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de sterkte van een speler 

(sociale redenen) of teams die sterker zijn dan het lijkt (snelle stijgers). Als hulpmiddel kunt u 



hiervoor de ELO-rating van uw spelers inzien via www.nttb-ranglijsten.nl.  De rating zoals verschenen 

op het moment van sluiting van de opgave voor de competitie wordt door ons aangehouden. U kunt 

zoeken op bondsnummer of op naam via het zoekveld bovenaan de pagina. Vervolgens geeft de 

“actuele rating” aan wat de meest recente 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. Wanneer de 

teams niet op sterkte zijn ingedeeld kunnen spelers een invalbeperking krijgen. 

Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team, ná de door de competitiecommissie 

vastgestelde datum voor de teamopgave (19 december 2021), is alleen toegestaan na toestemming 

van de AJCL. 

U wordt aangeraden om alle jeugdspelers van uw vereniging die in NAS als competitiegerechtigd 

NTTB-lid geregistreerd staan bij een team op de teamlijst in te delen. 

Verenigingen die een accommodatie hebben die voor mindervaliden moeilijk bereikbaar is, dienen 

dit aan te geven in NAS. Verenigingen met teams waarin mindervaliden spelen, dienen dit eveneens 

aan te geven in NAS, zodat er bij de indeling rekening mee gehouden kan worden. 

Leeftijdsgrenzen algemene jeugdcompetitie 

De afdeling Gelre organiseert komend seizoen een competitie, waarbij de volgende leeftijdsgrenzen 

voor het seizoen 2021/2022 als uitgangspunt fungeren: 

Groep   Geboortejaar 

onder 23  2002 

onder 19-2  2003 

onder 19- 1  2004 

onder 17- 2  2005 

onder 17- 1  2006 

onder 15- 2  2007 

onder 15- 1  2008 

onder 13- 2  2009 

onder 13- 1  2010 

onder 11- 2  2011 

onder 11- 1  2012 

onder 11- 0 enz. 2013 of later 

U kunt zien dat de benaming van de leeftijdscategorieën (welpen-pupillen-kadetten-junioren) is 

gewijzigd. Ook kunnen spelers een jaar langer bij de jeugd spelen. 

Details spelsysteem en teamsamenstelling: 

Hoofdklasse en 1e klasse 

De jeugdteams dienen te bestaan uit minimaal 3 jongens en/of meisjes, waarbij er tenminste 2 aan 

moeten treden, doch bij voorkeur 3. Een eventuele 4e speler mag meedoen in het dubbel. Waar 

mogelijk is het toegestaan op twee tafels te spelen. 

2e, 3e en 4e klasse 

In de 2e, 3e en 4e klasse is het verplicht op 2 tafels te spelen door teams van 2 tot en met 4 spelers. 

Elke gehele competitiewedstrijd bestaat uit 10 wedstrijden waarbij de speelvolgorde en het aantal 

enkels/ dubbels afhankelijk is van de bezetting van een team. Het is dus toegestaan om teams van 2 

spelers op te geven in de 2e, 3e en 4e klasse. Wij willen u wel vriendelijk verzoeken om deze kleine 

http://www.nttb-ranglijsten.nl/


teams te voorkomen waar mogelijk, gezien de relatief grote fysieke inspanning die de vaak jongere 

kinderen moeten leveren in een team van slechts 2 spelers (veel sets spelen). 

Startersklasse 

Deze klasse wordt gevormd met spelers die in het seizoen nog onder 13 of onder 11 zijn. 

Oudere spelers worden in principe niet toegelaten. Uitzonderingen enkel in overleg met de AJCL!! 

Jonge spelers die het beginnersniveau al zijn ontstegen verzoeken we in een hogere klasse in te 

delen. De teams in de startersklasse mogen bestaan uit 2 tot 4 spelers en spelen net als de 2e, 3e en 

4e klasse altijd 10 wedstrijden. 

Als uw vereniging niet de mogelijkheid heeft om teams in deze klassen op 2 tafels te laten spelen 

(bijvoorbeeld door een te kleine zaal of te weinig beschikbare tafels), vermeld dit dan bij de opgave 

van de teams in NAS. 

Er zijn aparte competitieformulieren gemaakt om het aantal van 10 wedstrijden te kunnen 

registreren, deze zijn beschikbaar als download op de afdelingswebsite. 

https://gelre.nttb.nl/competitie/formulieren-jeugd-klasse-2-5/  (verenigingen zijn zelf 

verantwoordelijk dat zij deze formulieren op de club in geprinte versie beschikbaar hebben): 2 tegen 

3, 2 tegen 4, 3 tegen 2, 3 tegen 4, 4 tegen 2, 4 tegen 3 en 4 tegen 4. 

Indien beide teams met 3 spelers zijn, moet!! het  reguliere 3 tegen 3 formulier gebruiken. Wanneer 

er een set gespeeld wordt die niet in het voorgeschreven wedstrijdformat staat, dan wordt deze als 

ongeldig beschouwd. 

Wijziging verenigingsfunctionarissen 

Mocht uw vereniging een andere wedstrijdsecretaris hebben, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit 

via mail bij de AJCL te melden. Niet alle e-mails worden vanuit NAS verstuurd, dus het is belangrijk 

om naast NAS ook expliciet de wijziging door te geven aan de AJCL. Uw eigen 

verenigingsadministrateur moet dit zelf tevens in NAS veranderen. 

Registratie in NAS en NTTB-contributie. 

De NTTB kent twee contributietarieven: één voor leden die in NAS geregistreerd staan als niet-

competitiegerechtigd (voorheen aangeduid met ‘basiscontributie’) en een tarief voor leden die 

geregistreerd staan als competitiegerechtigd. Voor jeugd geldt een gereduceerd tarief. De 

ledenstellen via de Bondsraad de contributie vast. 

De contributie wordt gefactureerd in 4 termijnen: de contributie voor niet-competitiegerechtigde 

leden in vier gelijke termijnen en de contributie voor competitiegerechtigde leden is tweemaal een 

hoger bedrag (en tweemaal gelijk aan de contributie voor niet-competitiegerechtigde leden). De 

leden waarvoor contributie berekend wordt, staan vermeld op de overzichten die met de factuur 

worden meegezonden. Deze informatie wordt kort voor de factuurdatum gegenereerd uit NAS. 

Het is de verantwoordelijkheid van de ledenadministrateur van de vereniging dat deze 

informatiecorrect is. 

Voor de najaarscompetitie is het volgende van belang: 

Muteer ná 16 november leden naar competitiegerechtigd als ze in de voorjaarscompetitie gaan 

uitkomen. Muteer hiertoe “nee” bij competitiegerechtigd naar “ja”. Voor nieuwe leden: voer juiste 

datum begin lidmaatschap in: 1 november. Als een nieuw lid na 16 november wordt aangemeld 

(met begindatum 1 november), wordt er geen contributie in het 4e kwartaal voor dit lid 

gefactureerd. 

https://gelre.nttb.nl/competitie/formulieren-jeugd-klasse-2-5/


Muteer vóór 15 januari leden, die na de najaarscompetitie niet meer in competitieverband 

uitkomen. Muteer hiertoe “ja” bij competitiegerechtigd naar “nee”. 

LET OP: Leden die lid blijven van de vereniging dienen in NAS geregistreerd te blijven. Heeft een lid 

zich bij uw vereniging afgemeld? Meld dit lid dan af in NAS. Dit kan per de laatste dag van de huidige 

maand of van de volgende maand. 

Als hier vragen over zijn, neem dan contact op Ineke de Graaf (nas@tafeltennis.nl). De volledige 

informatie over de ledenadministratie 2022 wordt begin december verstuurd. Voor de informatie uit 

2021 zie https://www.nttb.nl/over-nttb/nas-leden-en-verenigingsadministratie/. 

Wijziging verenigingsfunctionarissen 

Mocht uw vereniging een andere wedstrijdsecretaris hebben, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit 

via mail bij de AJCL te melden. Niet alle e-mails worden vanuit NAS verstuurd, dus het is belangrijk 

om naast NAS ook expliciet de wijziging door te geven aan de AJCL. Uw eigen 

verenigingsadministrateur moet dit zelf tevens in NAS veranderen. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u na het lezen van deze convocatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via e-mail 

ajcl@nttbgelre.nl 

Wij wensen u alvast een sportieve en succesvolle voorcompetitie toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de competitiecommissie: Albert Janssen en Dicky de Jong 

mailto:nas@tafeltennis.nl
mailto:ajcl@nttbgelre.nl

