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Van de Voorzitter
Beste verenigingen in de Afdeling Holland-Noord,
Hierbij treffen jullie de TTR aan met de aankondiging voor de inschrijving van de Najaarscompetitie 2021.
Na 2 afgebroken en 1 geheel niet gespeelde competitie zal het voor velen wellicht met een kleine
trainingsachterstand in september allemaal weer starten.
Uiteraard rekening houdend met alle Coronamaatregelen die dan zullen gelden maar zoals de vaccinatiestrategie nu verloopt is de verwachting dat iedereen die wil ook zijn of haar prikken dan gehad heeft.
De competitie wordt, zoals in de laatste ALV is besloten ingedeeld op basis van teamrating en zal ook het
dubbel weer gespeeld gaan worden wat betreft de Afdeling Holland-Noord.
De inschrijvingsperiode zal zo lang mogelijk open blijven maar denk goed na, indien er teams twijfelen of
ze wel gaan spelen vanwege Corona, voordat je de teams opgeeft. Wat dat laatste betreft: we willen er
echt weer een competitie van maken en voorkomen dat wederom toch weer veel teams zich gaan
terugtrekken. We zijn voornemens om terugtrekkingen van teams vanwege Corona nadat de competitie
gestart is niet weer zonder meer kosteloos te laten zijn en de degradatie-regel bij terugtrekking te
handhaven.
Tenslotte een dankwoord aan onze Afdelingscompetitieleiders, Carel Cools en Ruud van de Water, die
weer met veel enthousiasme reeds aan de slag gegaan zijn met alle voorbereidingen!

TEAMOPGAVE AFDELINGSCOMPETITIES NAJAAR 2021
ALGEMEEN
De teamsamenstellingen voor de afdelingscompetities najaar 2021 kunnen in NAS worden ingevoerd in de
periode van 1 juni t/m 17 juli. Teamsamenstellingen moeten na het invoeren ook definitief worden
ingediend. Zolang er nog teamsamenstellingen in NAS onder de status ‘In Concept’ staan, blokkeren die
de mogelijkheid om met de indeling te starten.
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Het niet tijdig invoeren of niet definitief indienen van de teamsamenstelling in NAS wordt beboet en kan
als consequentie hebben dat een vereniging niet voor de competitie wordt ingedeeld.
Speelweken najaarscompetities 2021
Senioren
20 september t/m 25 september
speelweek
27 september t/m 2 oktober
speelweek
4 oktober t/m 9 oktober
speelweek
11 oktober t/m 16 oktober
speelweek
18 oktober t/m 23 oktober
vrije week
25 oktober t/m 30 oktober
speelweek
1 november t/m 6 november
speelweek
8 november t/m 13 november
speelweek
15 november t/m 20 november
speelweek
22 november t/m 27 november
speelweek
29 november t/m 4 december
speelweek

jeugd
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
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speeldag 1
speeldag 2
speeldag 3
speeldag 4
speeldag 5
vrije week
speeldag 6
speeldag 7
vrije week
speeldag 8
speeldag 9
vrije week
speeldag 10

De afdeling heeft besloten om de najaarscompetitie 2021 zo laat mogelijk te laten beginnen zodat de kans
aanwezig is dat er minder mensen zijn die het niet aandurven om competitie te gaan spelen.
Om deze reden wijkt dit speelwekenschema voor de seniorencompetitie dan ook af van het
speelwekenschema dat voor de landelijke competities is gepubliceerd.
Verenigingen die hun team(s) uitkomend in de landelijke seniorencompetitie gelijktijdig of contra willen
laten spelen met teams die in de afdelingscompetitie uitkomen moeten er rekening mee houden dat het
hierdoor niet mogelijk is om deze verzoeken volledig te honoreren. Verenigingen die na het bekend
worden van de competitieprogramma’s hiermee problemen hebben zullen, binnen de voor het verplaatsen
van wedstrijden opgestelde regels, zelf in onderling overleg met de tegenstanders een oplossing moeten
zien te vinden.
Leeftijdstabel wedstrijdseizoen 2021/2022
A. S: geboren vóór 1-1-1999
B. O23: geboren in periode 1-1-1999 t/m 31-12-2002
C. O19: geboren in periode 1-1-2003 t/m 31-12-2004
D. O17: geboren in periode 1-1-2005 t/m 31-12-2006
E. O15: geboren in periode 1-1-2007 t/m 31-12-2008
F. O13: geboren in periode 1-1-2009 t/m 31-12-2010
G. O11: geboren op 1-1-2011 of later.
SENIORENCOMPETITIES
N.a.v. het op de laatste ALV door de verenigingen aan het AB verleende mandaat om te bepalen hoe de
eerstvolgende competitie ingedeeld moet gaan worden heeft het AB, in overleg met de ACL’s, besloten
om de seniorencompetities van de grond af opnieuw op te bouwen. Dit als gevolg van het niet uitspelen
van zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie in 2020 het niet organiseren van de voorjaarscompetitie
2021 en het grote aantal teams dat zich voor en tijdens Het wel gespeelde gedeelte van de
najaarscompetitie 2020 alsnog hebben teruggetrokken
Dit besluit heeft tot gevolg dat de verenigingen voor de komende competitie geen rechten
hebben op een plaats in een klasse en dat de teams op volgorde van de teamratings in een
klasse zullen worden ingedeeld
Voor het berekenen van de teamratings en het bepalen van de invalbeperkingen zal de ELO-rating van de
spelers per 01.01.2021 worden gebruikt.
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Verenigingen moeten bij de invoer van de teamsamenstellingen in NAS een klasse invoeren
dit is echter een gewenste klasse waarin de vereniging graag zou zien dat een team
ingedeeld wordt. De definitieve plaatsing in een klasse zal gebeuren n volgorde van de
berekende de teamrating.
Algemene informatie seniorencompetities
De reguliere afdelingsseniorencompetitie bestaat uit de overgangs- t/m 5e klasse en voor de regio zuid
ook de 6e klasse.
Bij het invoeren van de teamsamenstelling moet U met het volgende rekening houden:
A1. Teams moeten op volgorde van sterkte worden opgegeven. De sterkte wordt bepaald door het
berekenen van de teamratings. Op de site van de afdeling is een link geplaatst naar de ELO-ranglijst van
de NTTB, indien U daarop klikt, daarna op Holland Noord en vervolgens Uw vereniging selecteert, dan
krijgt U de ratingslijst met de spelers van Uw vereniging te zien. U kunt dan zelf controleren of de teams
in de juiste volgorde staan. Indien de volgorde niet correct is zal deze door de competitieleider worden
aangepast.
A2. Voor het muteren van leden in NAS, zonder dat door hiervoor de vereniging de toeslag
competitiegerechtigd over de voorjaarscompetitie moet worden betaald, wordt U verwezen naar de
handleiding ledenadministratie die ieder jaar in de maand december door het bondsbureau naar alle, op
de dag van verzending in NAS voorkomende, secretarissen en penningmeesters van de verenigingen
wordt gestuurd.
A3. Nieuwe leden die een vereniging in de najaarscompetitie wil gaan opstellen moeten worden
opgegeven als nieuw en competitiegerechtigd lid van de NTTB met als ingangsdatum van het
lidmaatschap 1 juni 2021. Deze leden kunnen dan vanaf 1 juni in de teamsamenstelling worden
opgenomen.
A4. Bij algemene opmerkingen kan er een verzoek voor het tegelijk thuisspelen van de teams worden
ingediend. Hierbij worden de verenigingen verzocht om het aantal verzoeken te beperken tot de uiterst
noodzakelijke. Bij de indeling zal dan gekeken worden of het mogelijk is om de ingediende verzoeken te
honoreren.
Verenigingen moeten zich wel realiseren dat dit verzoeken zijn en het onmogelijk is om bij
het indelen van de competitie alle ingediende wensen te honoreren.
Teams in de reguliere afdelingsseniorencompetitie mogen, m.u.v. het laatste team van een
vereniging, uit maximaal 6 spelers bestaan.
Toegestaan is dat een speler zowel in de reguliere competitie als in de duocompetitie in een team staat
opgesteld. Dit hoeft niet bij dezelfde vereniging te zijn, zolang de desbetreffende speler maar bij beide
verenigingen competitiegerechtigd lid is.
Een speler die zowel in de duocompetitie als in de reguliere competitie in een team staat
opgesteld mag in de duocompetitie niet in een lagere klasse uitkomen dan de klasse waarin
hij in de reguliere competitie uitkomt.
Dispensatieverzoeken
Aangezien de plaatsing in een klasse van de teams geheel gebeurt in volgorde van teamrating kan er
alleen een gemotiveerd dispensatieverzoek worden ingediend indien het een team betreft waarvoor geen
teamrating berekend kan worden omdat geen enkele speler eerder competitie heeft gespeeld of als meer
dan de helft van de in een team opgestelde spelers niet eerder competitie heeft gespeeld. Deze teams
moeten qua niveau wel veel te sterk zijn voor de 5 e klasse regio noord of de 6e klasse regio zuid.
Regeling gelijktijdig uitkomen jeugdspelers in de jeugd- en afdelingsseniorencompetitie
Door de wijziging van de leeftijdscategorieën en de veranderde benamingen mogen in het seizoen
2021/2022, m.u.v. eventuele verleende dispensaties, dezelfde spelers in de jeugdcompetitie uitkomen als
in het seizoen 2020/2021.
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Spelers uit de leeftijdscategorieën O23 (alleen zij die in 2002 geboren zijn), O19 en O17 hebben de
mogelijkheid om zonder een dispensatieaanvraag gelijktijdig in de jeugdcompetities en de
afdelingsseniorencompetities uit te komen. Hiervoor zijn de volgende regels van toepassing:
B1. Opgave kan alleen gebeuren bij het invoeren in NAS van de teamsamenstelling senioren. Voor het
later toevoegen van een jeugdspeler aan een seniorenteam moet bij de betreffende competitieleider
toestemming worden gevraagd en die wordt alleen bij hoge uitzondering verleend.
B2. Aangezien de plaatsing van teams in een klasse voor de najaarscompetitie zal plaatsvinden in
volgorde van teamrating is het AB besluit met daarin de regeling in welke klasse een jeugdspeler
tenminste moet uitkomen tijdelijk opgeschort.
Verenigingen moeten er wel rekening mee houden dat in een team met voornamelijk
jeugdspelers altijd minimaal één senior moet staan opgesteld.
B3. Spelers uit de leeftijdscategorie O15 (voorheen kadetten) hebben de mogelijk om in de
seniorencompetitie van de afdeling najaar 2021 uit te mogen komen. Deze spelers moeten op de ELOranglijst van 01.01.2021 tenminste 1500 punten hebben. Voor deze jeugdspelers moet echter wel
altijd vooraf dispensatie worden aangevraagd bij de betreffende competitieleider.
Voor jeugdspelers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen kan geen dispensatie
worden aangevraagd om te mogen uitkomen of in te vallen in de seniorencompetitie.
Duocompetitie senioren
De duocompetitie is een aparte competitie daarom moet bij de teamopgave voor deze competitie de
teamnummering beginnen met team 1.
Teams in de duocompetitie mogen, m.u.v. het laatste team van een vereniging, uit maximaal
5 spelers bestaan.
Wedstrijden in de duocompetitie duren, vanwege het spelen van maar 5 sets, een stuk korter dan de
wedstrijden in de reguliere competitie daarom is deze competitie zeer geschikt voor:
 Leden die nu niet aan de reguliere competitie willen deelnemen omdat de wedstrijden in deze
competitie te laat zijn afgelopen;
 Leden uit de leeftijdscategorie junioren als eerste kennismaking met de seniorencompetitie;
 Leden die meer dan eenmaal per week een wedstrijd willen spelen.
Indien er voldoende teams worden ingeschreven zal de opbouw van de duocompetitie er als volgt uit
komen te zien:
Hoofdklasse en 1e t/m 6e klasse waarbij de 6e klasse alleen van toepassing is voor de regio zuid.
De hoofd- en 1e klasse zijn afdelingsklassen terwijl de 2e t/m 6e klasse op regio ingedeeld zullen worden.
Momenteel wordt er alleen in de 3e t/m 5e klasse van de regio zuid gespeeld, terwijl er voor de overige
klassen en de regio noord geen of te weinig teams worden ingeschreven om poules te kunnen maken.
Hopelijk worden er voor deze competitie in alle klassen en in beide regio’s voldoende teams ingeschreven
zodat, net als in alle andere afdelingen waar duocompetitie wordt gespeeld, er eindelijk sprake is van een
volwaardige competitie.
Ook de duocompetitie zal van de grond opnieuw worden opgebouwd. De verenigingen hebben deze
competitie dus geen recht op plaats in een klasse maar de teams zullen in volgorde van teamrating in een
klasse geplaatst worden.
Ook voor deze competitie is het onder dispensatieverzoeken vermelde van toepassing.
Aangezien de duocompetitie nog niet al te lang gespeeld wordt, kunnen verenigingen voor teams die voor
het eerst aan deze competitie willen gaan deelnemen aangeven in welke klasse zij een team ingedeeld
zouden willen hebben.
Bij de indeling zal er bij nieuwe teams, aan de hand van de rating van de spelers, worden bekeken of de
opgegeven klasse in overeenstemming is met de sterkte van de in het team opgegeven spelers. Gaat een
team bestaan uit spelers die nog nooit of reeds geruime tijd niet meer in competitieverband zijn
uitgekomen, dan zal een dergelijk team worden ingedeeld in de door de vereniging opgegeven klasse. Er
wordt hierbij wel van uitgegaan dat de vereniging zo’n team inschrijft in een klasse die overeenkomt met
de speelsterkte van de spelers.
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In welke klasse een nieuw team uiteindelijk gespeeld ingedeeld wordt is afhankelijk van het aantal teams
die voor een klasse worden ingeschreven. Indien mogelijk zal er ook in deze competitie zoveel mogelijk
gespeeld worden in groepen met 6 teams.
JEUGDCOMPETITIE
Zie ook het hoofdstuk ALGEMEEN.
Door de wijziging per 1 juli 2021 van de leeftijdscategorieën, het opschuiven van de leeftijdsgrenzen en
de veranderde benamingen mogen in het seizoen 2021/2022, m.u.v. eventuele verleende dispensaties,
dezelfde spelers in de jeugdcompetitie uitkomen als in het seizoen 2020/2021.
In de najaarscompetitie zal de plaatsing van team in een klasse plaatsvinden conform de regels zoals die
in het voorwoord van de najaarscompetitie 2020 en in het afdelingscompetitiereglement art. 43 lid 1
staan.
Verenigingen moeten bij het invoeren hun teamsamenstelling een klasse aangeven waarin zij een team
ingedeeld zouden willen hebben. De definitieve plaatsing in een klasse zal echter aan de hand van de
teamrating plaatsvinden.
De afdelingsjeugdcompetitie bestaat uit de 1e t/m 5e klasse en voor de regio zuid ook de 6e klasse. Voor
een team met spelers die nog niet eerder aan de competitie hebben deelgenomen en die qua niveau te
sterk zijn voor de laagste klasse in een regio kan door de vereniging een gemotiveerd verzoek worden
ingediend om het team in een hogere klasse in te delen.
Dit is vooral belangrijk voor verenigingen met teams bestaande uit spelers die nog niet eerder competitie
gespeeld hebben. Het komt regelmatig voor dat er teams met beginnende spelers voor de 6e klasse
worden opgegeven die qua niveau niet in deze klasse thuishoren.
Teams in de afdelingsjeugdcompetitie mogen, m.u.v. het laatste team van een vereniging, uit
maximaal 6 spelers bestaan.
De laagste klasse in beide regio’s zijn alleen bestemd voor net beginnende spelers, niet voor
spelers die reeds langer lid zijn van een vereniging en reeds enige tijd training hebben
gehad. Tevens mogen in deze klassen spelers worden opgesteld waarvan duidelijk is
gebleken dat zij niet sterk genoeg zijn om in een hogere klasse uit te komen.
De regelgeving voor jeugdspelers die ook in de seniorencompetitie willen uitkomen en verdere algemene
informatie is te vinden in het hoofdstuk over de teamsamenstelling afdelingsseniorencompetities.
De meeste verenigingen die met meerdere teams in de jeugdcompetitie uitkomen dienen het
verzoek in om alle teams gelijktijdig thuis te laten spelen. De verenigingen worden er
nogmaals op geattendeerd dat dit verzoeken zijn en dat het bij de indeling doorgaans niet
mogelijk is om al deze wensen te honoreren.
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Colofon
Tafeltennis Reporter verschijnt gedurende de competitie wekelijks uiterlijk op woensdag.
Alle niet-ondertekende tekst is voor verantwoording van het afdelingsbestuur.
Kopijsluiting: dinsdags 17:00 uur, aanleveren kopij per e-mail in Word en/of Excel.
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Carel Cools
E-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl
Website: NTTB afdeling Holland-Noord
Webbeheerder: Carel Cools
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