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1. Inleiding. 
Hierbij het competitieboek voor de voorjaarscompetitie 2022 van de jeugd. Hierin vindt u informatie 
over de jeugdcompetitie. Het is verstandig het boek voorafgaande aan de competitie goed door te 
nemen om te zorgen dat u op de hoogte bent van alle regelingen. Bij vragen kunt u altijd contact 
met ons opnemen! Mede namens de overige leden van de Competitiecommissie van afdeling Gelre 
wensen wij u een sportieve en spannende voorjaarscompetitie toe! 
 
Albert Janssen en Dicky de Jong 
AJCL Gelre 
 
2. Opzet van deze competitie. 
In totaal zijn er deze competitie 49 teams opgegeven en ingedeeld. Deze zijn als volgt over de 
verschillende klassen verdeeld: 
Hoofdklasse  1 poule van 6 teams    (6 teams) 
1e klasse  1 poule van 6 teams    (6 teams) 
2e klasse/3e klasse 1 poule van 5 teams    (5 teams) 
3e klasse  2 poules van 4 teams    (8 teams) 
4e klasse  2 poules van 6 teams en 1 poule van 5 teams (17 teams) 
Startersklasse  1 poule van 6 teams    (6 teams) 
         
U kunt de meest actuele versies van de indelingen en speelschema’s vinden in NAS en op de website 
van NTTB Gelre. 

 
3. Promotie/herplaatsing.  
 
Hoofdklasse 
De nummer één kan promoveren naar jongens Landelijke C- klasse, de nummer twee kan dit 
aanvragen. De verenigingen vragen dit zelf aan bij de HJCL. Houdt er s.v.p. rekening mee dat de 
aanvraag ook niet gehonoreerd kan worden en geef deze aanvraag daarom ook expliciet door aan 
de AJCL. 
 
1e klasse:    
De kampioen promoveert naar de hoofdklasse 
 
2e klasse: 
De kampioen promoveert naar de 1e klasse 
 
3 klasse: 
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse 
 
4e klasse: 
De kampioenen promoveren naar de 3e klasse 
 
Startersklasse: 
De kampioen promoveert naar de 4e klasse 
 
Conform het competitiereglement van de NTTB afdeling Gelre is er geen automatische degradatie in 
de jeugdcompetitie. Op verzoek van de vereniging kan dit plaatsvinden. De AJCL kan uit hoofde van 
zijn functie een team herplaatsen als de resultaten van een team daar aanleiding toe geven. 
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4. Competitieschema’s. 
De afdeling Gelre volgt het landelijke jeugd competitieschema. Deze competitie begint op zaterdag 5 
februari 2022 en kent enkele vrije weken. De poules van vijf en zes teams volgen de 
standaardschema’s. De poules met 4 teams kent een eigen schema waarin alle teams elkaar 
driemaal treffen. 
 
5. Teamsamenstelling. 
De jeugdteams in de hoofd- en eerste klasse bestaan uit minimaal drie jongens en/of meisjes, bij 
voorkeur aangevuld met wissel- of reservespelers. De jeugdteams in de tweede/derde-, vierde- en 
startersklasse bestaan uit minimaal twee jongens of meisjes.   
 
In de startersklasse spelen uitsluitend beginnende spelers van onder 13 en onder 11, slechts in een 
enkel geval is een uitzondering gemaakt. De vierde klasse wordt gezien als de beginnersklasse voor 
onder 23 (alleen eerstejaars), onder 19 en onder 15. 
 
De teams worden door de AJCL op sterkte ingedeeld. Als leidraad wordt hierbij gebruik gemaakt van 
de ELO-ranglijst op het moment van indelen. Niet alle teams zijn door de verenigingen op sterkte 
ingedeeld. Hierdoor is in sommige gevallen een team in een andere dan de gevraagde klasse 
ingedeeld.  
 
6. Speelvolgorde. 
In de hoofd- en eerste klasse wordt op één tafel gespeeld. Per wedstrijd wordt volgens een vaste 
volgorde negen individuele en één dubbelwedstrijd gespeeld. In de tweede/derde-, vierde- en 
startersklasse worden de wedstrijden op twee tafels gespeeld. Per wedstrijd worden er in totaal tien 
wedstrijden gespeeld. De verhouding van de individuele en dubbelwedstrijden hangt af van het 
aantal opgekomen spelers aan weerszijden. Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar (2 tegen 
3, 2 tegen 4, 3 tegen 2, 3 tegen 3, 3 tegen 4, 4 tegen 2, 4 tegen 3 en 4 tegen 4). De formulieren zijn 
te downloaden vanaf de site van de NTTB Afdeling Gelre. Let op, vorig jaar is een gewijzigd 
document geplaatst, hier is al eerder over gecommuniceerd.  
 
7. Invalbeperkingen. 
Indien naar de mening van de AJCL de teamindeling niet op sterkte is en de desbetreffende speler 
daardoor in een lager teamnummer speelt dan kan tot een invalverbod voor de hoger genummerde 
teams van de verenging besloten worden. Hierbij wordt een grens van 120 punten aangehouden.  
Hierbij de invalbeperkingen voor de najaarscompetitie 2022 
 

 
  
Leeftijdsgrenzen. 
De afdeling Gelre organiseert komend seizoen een competitie, waarbij de volgende leeftijdsgrenzen 
voor het seizoen 2021/2022 als uitgangspunt fungeren. 
De jeugdleeftijdsgrenzen zijn recent door het hoofdbestuur aangepast en tevens de benaming van 
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de klassen. Hierdoor vervallen de rubrieken junioren, kadetten, pupillen en welpen. 
 
Groep   Geboortejaar  
onder 23 1  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 en verder 
 
 
9. Uitslagen. 
Verenigingen zorgen ervoor dat de uitslagen van de wedstrijden uiterlijk zondag 12.00 uur van de 
betreffende speelweek in NAS zijn ingevoerd. Het te laat invoeren van de uitslagen in NAS zal 
worden beboet. Hoe de uitslagen van de wedstrijden in NAS moeten worden ingevoerd staat 
duidelijk vermeld in paragraaf 5.2 van de NAS-handleiding. Deze kunt u bereiken via het Help-menu 
in NAS. 
 
Heeft u vragen over NAS? Dan is de AJCL binnen de afdeling Gelre uw contactpersoon 
(contactgegevens op pagina 6). Deze zal uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. 
 
10. Wedstrijdformulieren. 
Wedstrijdformulieren worden met de hand door de teamaanvoerders opgemaakt. De opstellingen 
worden tegelijk bekend gemaakt en ingevuld. Het originele formulier blijft de thuisspelende 
vereniging, die deze bewaart bij de eigen wedstrijdsecretaris.  Wij raden u aan om voor de zekerheid 
een extra kopie te maken met bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. Het niet kunnen tonen van de 
originelen of de kopie kan bij een controle beboet worden. 
 
We zijn dichtbij de definitieve invoering van het Digitale Wedstrijdformulier (DWF). Op dit moment 
wordt gewerkt aan de laatste ontbrekende functionaliteit in de NTTB App: het accorderen van een 
wedstrijdformulier door beide teams (een 'digitale handtekening' van beide aanvoerders). Omdat 
deze functionaliteit niet op tijd gereed is, blijft in de voorjaarscompetitie 2022 het papieren 
wedstrijdformulier het officiële document. Het is niet meer nodig om het wedstrijdboekje met 
doordrukvel te gebruiken. Eén exemplaar van een wedstrijdformulier met handtekeningen is 
voldoende. De NTTB zal printbare versies van het wedstrijdformulier beschikbaar stellen. Het is sterk 
aan te raden om een foto te maken van het complete wedstrijdformulier door beide teams. Omdat 
de definitieve invoering van het DWF op handen is, raden we iedereen zoveel mogelijk aan van het 
DWF gebruik te maken. Als het DWF wordt gebruikt, is het verplicht om alle gamestanden in het 
DWF in te vullen (net zoals dat op het papieren wedstrijdformulier het geval is). Er was een optie in 
het DWF beschikbaar om met een "bekertje" aan te geven wie een set heeft gewonnen (zonder 
daarbij de gamestanden in te voeren), maar deze optie gaat verdwijnen. Als een uitslag niet via het 
DWF wordt verwerkt maar handmatig in NAS wordt ingevoerd, is het niet verplicht om alle 

gamestanden van het papieren 4 formulier over te nemen, maar ook dit wordt wel sterk 
aangeraden. Dit biedt NAS o.a. de mogelijkheid om automatisch gelijke standen op te lossen op basis 
van gamestanden. Bij de teamopgave in NAS heeft u aangegeven welke teamleden uitslagen in 
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kunnen voeren in de NTTB App. Na publicatie van de competitie kunt u deze autorisaties in de NTTB 
App beheren. Een aanvulling is dat u één of meerdere NPC’s (Non-Playing Captain) aan een team kan 
koppelen. Dit dient een NTTB-lid te zijn, maar hoeft niet perse een lid te zijn van de eigen vereniging. 
Deze NPC’s hebben dezelfde toegang als spelers, maar kunnen uiteraard niet meespelen. Voor meer 
informatie over de NTTB App zie https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/. 
 
11. Spelers toevoegen. 
Het toevoegen van spelers/speelsters is geregeld in artikel 24.5 van het Competitiereglement deel III 
(zie het menu ‘Competitie’ op de website van NTTB Gelre). Dit houdt onder andere in dat het 
toevoegen van spelers/speelsters na de door het AB vastgelegde datum voor de teamopgave alleen 
toegestaan is na schriftelijke toestemming van de AJCL.  
Het toevoegen van spelers/speelsters aan een team is geen teamwijziging. Voor de regels omtrent 
een teamwijziging wordt u verwezen naar de artikelen 27.2 en 27.3 van het Competitiereglement 
deel III. Als hiervoor van tevoren geen schriftelijke toestemming is verleend, dan mag men niet 
uitkomen in competitiewedstrijden. Alle spelers die op de teamlijsten vermeld staan, en ook zij die 
later worden toegevoegd, dienen competitiegerechtigd te zijn op het moment van spelen van de 
competitiewedstrijd.  
 
12. Wedstrijden verzetten. 
De wedstrijdsecretarissen van verenigingen kunnen in onderling overleg een wedstrijd op een 
andere datum spelen dan volgens het wedstrijdprogramma is gepland. 
De regels hiervoor in de jeugdcompetitie zijn als volgt: 
- In geen geval mag een wedstrijd verzet worden naar een datum vallende na de laatste 

wedstrijddatum in de poule. 
- Bericht per email van het wijzigen van de speeldatum van een wedstrijd dient uiterlijk 48 uur 

vóór aanvang van de wedstrijd in het bezit te zijn van de AJCL. Zonder toestemming vooraf van 
de AJCL is het dus niet mogelijk een wedstrijd te verplaatsen. Vermeld in uw e-mailbericht 
duidelijk het wedstrijdnummer van de te verzetten wedstrijd! Tevens dienen de 
wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen het verzetten van de speeldatum te bevestigen. 
Dat mag in één gezamenlijk emailbericht. 

- Als beide verenigingen het nog niet eens zijn over een nieuwe speeldatum, moet toch het uitstel 
van de wedstrijd worden gemeld bij de AJCL. In dit geval dient de nieuwe datum van de 
uitgestelde wedstrijd door beide verenigingen binnen 3 dagen na de oorspronkelijke datum van 
de betreffende wedstrijd per e-mail aan de AJCL te worden doorgegeven (wederom inclusief 
wedstrijdnummer). 

Wanneer zonder toestemming van de AJCL een wedstrijd wordt verplaatst, wordt dit beschouwd als 
niet opkomen van beide teams en kunnen de hierbij behorende boetes en sancties worden 
opgelegd. U wordt vriendelijk verzocht om zo min mogelijk wedstrijden te verzetten. Als dit wel 
nodig blijkt, wordt u verzocht zoveel mogelijk om wedstrijden naar een eerdere datum te verzetten 
of ‘uit en thuis om te wisselen’.  
 
13. Invalbeurten. 
Spelers uitkomend in de jeugdcompetitie mogen in totaal 3x invallen. Dit kan zijn in een hoger 
genummerd team en/of in de landelijke competitie. Het is toegestaan dat spelers/speelsters van de 
2 laagste teams in de jeugdcompetitie, mits ze in een gelijke klasse uitkomen, onderling bij elkaar 
mogen invallen tot een maximum van 3 invalbeurten per speler. Let er wel op dat de speler die 
invalt het team niet versterkt (bij twijfel, raadpleeg de ajcl).  
 
14. Overzicht wedstrijdsecretarissen. 
Iedere functionaris van een vereniging die een inlogcode heeft voor NAS kan de functionarissen van 
andere verenigingen opvragen via NAS. Dit kan door in te loggen in NAS en ‘overzichten bekijken’ 
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aan te klikken. Het is belangrijk dat de ledenadministrateur van uw vereniging ervoor zorgt dat de 
functionarissen in NAS actueel zijn en blijven! 

 
15. Jeugd toernooilicenties. 
Licenties voor Jeugd worden verzorgd door Dicky de Jong (e-mail: licenties@nttbgelre.nl). Ook 
wanneer een  jeugdspeler een seniorenlicentie wil aanvragen kan dit via het genoemde e-mailadres.  
De landelijk jeugdlicenties door Igor Heller (iheller@nttb.nl). 
 
16. Contact met de AJCL. 
U wordt verzocht om uw leden te informeren dat het contact tussen vereniging en AJCL alléén 
verloopt via de wedstrijdsecretaris of zijn/haar vervanger/vervangster. Het wordt onoverzichtelijk 
als ook anderen met vragen en of problemen bij de AJCL aankloppen. Daarnaast wordt u verzocht 
om zoveel mogelijk contact op te nemen per e-mail en alleen in zeer uitzonderlijke gevallen per 
telefoon. 
 
Uw AJCL zijn Dicky de Jong en Albert Janssen. Zij zijn bereikbaar via  ajcl@nttbgelre.nl. Telefonisch 
via Albert Janssen 026-3817435 06-23901562 OF Dicky de Jong 06-45780943. Gestreefd wordt 
binnen één dag te reageren, al is het maar een sein dat het bericht goed is ontvangen. Indien u 
binnen twee dagen geen bericht heeft ontvangen graag een herinnering om miscommunicatie te 
voorkomen! 
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