Convoca e najaarscompe

e 2022

NTTB Afdeling Gelre - Senioren
De voorjaarscompe e 2022 is afgelopen en dus is het jd om te beginnen met het voorbereiden
van de najaarscompe e 2022. Ondanks rela ef veel verze e wedstrijden vanwege corona, zeker
in het begin van de compe e, zijn we blij dat we toch weer een volwaardige compe e hebben
kunnen spelen.
De speelweken van de najaarscompe e komen overeen met de speelweken van de landelijke
compe e. U vindt deze in de tabel hieronder. Er is één vrije week (week 42) in dit schema
opgenomen; het is straks tevens mogelijk om wedstrijden te verze en naar week 48.
NAJAARSCOMPETITIE 2022
Speelronde Week Speeldata
1
37
12 sep - 17 sep
2
38
19 sep - 24 sep
3
39
26 sep - 01 okt
4
40
03 okt - 08 okt
5
41
10 okt - 15 okt
6
43
24 okt - 29 okt
7
44
31 okt - 05 nov
10
45
07 nov - 12 nov
8
46
14 nov - 19 nov
9
47
21 nov - 26 nov
U dient ervoor te zorgen dat uiterlijk zondag 25 juni 2022 de teams in NAS zijn ingevoerd en
deﬁni ef zijn ingediend. Het invoeren van teams in NAS is vanaf nu mogelijk. Vergeet niet om de
gehele indeling deﬁni ef in te dienen nadat u alle teams hebt ingevoerd!

Details teamopgave
Teams dienen op sterkte te worden opgegeven. Als hulpmiddel kunt hiervoor de ELO-ra ng van uw
spelers opvragen via www.n b-ranglijsten.nl. U kunt zoeken op bondsnummer of op naam via het
zoekveld bovenaan de pagina. Vervolgens gee de ‘Actuele ra ng’ aan wat de meest recente ra ng
is van de speler. Hoe hoger het getal, hoe sterker de speler. Let op dat u naar de actuele ra ng kijkt
en niet naar de actuele ranking! Deze ra ngs worden gebruikt om invalbeperkingen te berekenen.
Om grote verschillen qua speelsterkte binnen teams te voorkomen is de richtlijn dat het verschil
tussen de zwakste en sterkste speler van één team maximaal 140 ELO punten is. Dit zal niet in alle
gevallen mogelijk zijn, zeker niet bij kleine verenigingen, maar de teamopgaven zullen hierop
worden gecontroleerd en mogelijk geweigerd als niet aan deze eis wordt voldaan.
Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team, ná de door de compe ecommissie
vastgestelde datum voor de teamopgave (25 juni 2022), is alleen toegestaan na toestemming van
de ACL. Indien speelronde 1 al is gestart, zal die toestemming alleen worden verleend voor het
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spelen vanaf speelronde 6. Verzoeken om spelers/speelsters toe te voegen aan een team op
eerdere of latere jds ppen jdens de compe e worden niet in behandeling genomen.
Het gebeurt regelma g dat verenigingen aangeven dat er nog extra spelers moeten worden
toegevoegd aan een reeds ingediend team, omdat deze spelers niet op jd in NAS zijn aangemeld.
Ik wil u vriendelijk verzoeken om ervoor te zorgen dat spelers op jd zijn aangemeld en opgegeven
op de teamlijsten. Dit voorkomt extra werk achteraf en het naderhand opleggen van extra
invalbeperkingen. Meer informa e hierover vindt u verderop in deze convoca e.

Wat moet u opgeven in NAS?
U wordt verzocht de volgende zaken uiterlijk 25 juni 2022 volledig in NAS in te voeren:
1. De teamopgave: teams op sterkte indelen en spelers in teams plaatsen waar ze
overeenkoms g hun sterkte in horen te spelen (zie ook ‘Details teamopgave’ hierboven).
Twijfelt u of hee u een speler die aan de regels niet kan voldoen? Overleg dan eerst met de
ACL.
2. Speelwensen: bijvoorbeeld wensen voor het in bepaalde combina e uit en thuis spelen of het
niet beschikbaar hebben van de speelzaal in bepaalde speelweken. Geef duidelijk aan wat uw
voorkeur is voor wat betre tegelijk thuis spelen of in een bepaalde combina e om de week
thuis spelen. Er kan enigszins rekening gehouden worden met het aantal teams dat om en om
thuis speelt, maar voor wat betre de verzoeken tot combina e van gelijk thuisspelende teams
kunnen niet al jd alle wensen ingewilligd worden. Verzoeken om niet op bepaalde avonden
een uitwedstrijd te moeten spelen zijn zeer las g in te willigen! Hier zal met het indelen weinig
rekening mee worden gehouden. U kunt in NAS het “opmerkingen-veld” van de complete
teamindeling gebruiken om speelwensen kenbaar te maken; opmerkingen die u in het
“opmerkingen-veld” bij elk team kunt plaatsen, zijn geschikt voor toelich ngen over de
teamindeling van het betreﬀende team.
Graag bij de teamopgave in NAS ook aangeven als uw vereniging geen speelwensen hee , dan
is het duidelijk dat u de speelwensen niet bent vergeten in te vullen.
3. Verzoeken voor wijziging van klasse: in principe worden komend seizoen teams zoveel mogelijk
in de klasse ingedeeld volgens hun gemiddelde ELO-ra ng en de tabel op de vorige pagina. Als
u denkt dat deze klasse niet past bij het team, kunt u een verzoek indienen om het team in een
andere klasse te plaatsen. Dergelijke verzoeken dient u goed te onderbouwen. De
onderbouwing moet in NAS worden ingevoerd en per e-mail aan mij worden gemeld.
4. Verzoeken om niet te promoveren: het is mogelijk om aan te geven dat een team niet wil
promoveren (vooral van toepassing vanuit de afdeling naar landelijk). Dit moet vóór de start
van de compe e bij de ACL bekend zijn.

Registra e in NAS en NTTB-contribu e
De NTTB kent twee contribu etarieven: één voor leden die in NAS geregistreerd staan als nietcompe egerech gd (voorheen aangeduid met ‘basiscontribu e’) en een tarief voor leden die
geregistreerd staan als compe egerech gd. Voor jeugd geldt een gereduceerd tarief. De leden
stellen via de Bondsraad de contribu e vast.
De contribu e wordt gefactureerd in 4 termijnen: de contribu e voor niet-compe egerech gde
leden in vier gelijke termijnen en de contribu e voor compe egerech gde leden is tweemaal een
hoger bedrag (en tweemaal gelijk aan de contribu e voor niet-compe egerech gde leden). De
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leden waarvoor contribu e berekend wordt, staan vermeld op de overzichten die met de factuur
worden meegezonden. Deze informa e wordt kort voor de factuurdatum gegenereerd uit NAS.
Het is de verantwoordelijkheid van de ledenadministrateur van de vereniging dat deze informa e
correct is.
Voor de voorjaarscompe
●
●

●

e is het volgende van belang:

Leden die in het voorjaar 2022 niet CG (Compe eGerech gd) waren en in het najaar wel
compe e gaan spelen kunnen na 10 mei gemuteerd worden naar CG.
Leden kunnen alleen opgenomen worden in een compe eteam als zij op dat moment
geregistreerd staan als CG-gerech gd lid van de vereniging. Voorbeeld: als een team in juni
aangemeld wordt dienen alle spelers van het team per 1 juni in NAS te staan. Bij
aanmelding lidmaatschap per 1 juli kan een lid niet in juni opgenomen worden in een
team. Voor een verzoek tot correc e van de aanmelddatum kun je een e-mail sturen naar
nas@tafeltennis.nl. Als een lid later geregistreerd wordt als compe egerech gd
behandelt de compe eleider dit als toevoeging van een speler aan het team.
Leden die in het voorjaar in een compe eteam stonden en hun lidmaatschap opgezegd
hebben, dienen afgemeld te worden per 30 juni. Leden die in het najaar in een
compe eteam staan en hun lidmaatschap opzeggen dienen afgemeld te worden per 31
december. Leden die in een compe eteam staan mogen niet jdens de compe e
worden afgemeld als lid. Als dit toch gebeurt kan de NTTB de einddatum lidmaatschap
muteren naar eind juni, respec evelijk eind december. Let op: leden die lid blijven van de
vereniging (maar stoppen met compe e spelen) dienen lid te blijven in NAS.

Als hier vragen over zijn, neem dan contact op Ineke de Graaf (nas@tafeltennis.nl).
De volledige informa e over de ledenadministra e 2022 is tevens te vinden via onderstaande URL:
h ps://www.n b.nl/over-n b/nas-leden-en-verenigingsadministra e/.

Speelsysteem
In de najaarscompe
wedstrijd).

e 2022 zal gespeeld worden in het normale 3-tegen-3 systeem (10 sets per

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Ook jdens de komende najaarscompe e is het mogelijk om uitslagen bij te houden en in te
voeren via het DWF. Spelers kunnen jdens de wedstrijd via de NTTB app uitslagen invullen. Deze
worden dan voor u vooringevuld in NAS, zodat u in NAS alleen nog maar de ingevoerde uitslag
hoe te accorderen. De NTTB hee het gebruik van het DWF op het moment van schrijven nog
niet verplicht gesteld, dus jdens alle wedstrijden in de najaarscompe e dient nog een papieren
wedstrijdbrie e te worden ingevuld, ongeacht of teams wel of niet het DWF gebruiken. Uiteraard
lichten we u in als dit vóór de start van de najaarscompe e verandert.
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Dispensa e voor jeugdspelers in de seniorencompe

e

Dispensa e om als jeugdspeler in de voorjaarscompe e van de senioren mee te mogen spelen,
wordt automa sch verleend indien de betreﬀende jeugdspeler op 1 januari de lee ijd van 15 jaar
hee bereikt. Voor de najaarscompe e geldt 1 juli als peildatum. Voor jeugdspelers jonger dan 15
jaar zal alleen dispensa e 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. Dispensa e dient te worden aangevraagd bij de ACL; beoordeling geschiedt door de
compe ecommissie.
Ter info: de lee ijdsgrenzen en bijbehorende benamingen bij de jeugd zijn in 2021 gewijzigd door
een wijziging bij de ITTF, de interna onale tafeltennisfedera e. Hierdoor kunnen jeugdspelers een
jaar langer bij de jeugd blijven spelen. Het spelen in zowel jeugd- als seniorencompe e is
toegestaan zolang aan bovenstaande dispensa eregel wordt voldaan. Meer informa e kunt u hier
vinden. Spelers tot en met categorie O-19 (onder-19) mogen bij de jeugd spelen. Bij vragen kunt u
contact opnemen met de afdelingsjeugdcompe eleiders (AJCL) Dicky de Jong en Albert Jansen via
ajcl@n bgelre.nl.

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!

Hee u nog vragen?
Hee u na het lezen van deze convoca e nog vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen via
e-mail (acl@n bgelre.nl).

4

