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Jeugdcompetitie

Hilversum, 25 januari 2016 

Algemeen
De indeling van de teams en de wedstrijdprogramma’s van de voorjaars-jeugdcompetitie voor het seizoen
2015-2016 zijn hierbij definitief gepubliceerd.
In te zien via de website van de NTTB afdeling Midden (http://midden.nttb.nl) met als directe bron het
NTTB Administratie Systeem (NAS).
De competitie begint in kalenderweek 04 op zaterdag 30 januari. Het schema loopt gelijk met de
landelijke jeugdcompetitie.

Deze toelichting wordt geacht deel uit te maken van c.q. aanvulling te zijn op het competitiereglement.
Het competitieprogramma  zoals in NAS vermeld is maatgevend. Je kunt je dus nooit beroepen op een
boekje of web-pagina van een vereniging.

Voor vragen en informatie is de AJCL bereikbaar:
Martin van Groen, e-mail: ajcl@nttb-midden.nl, tel. 035 - 624 81 09

Indeling
De indeling voor de competitie wordt zo veel mogelijk aan de hand van jullie aanvragen gemaakt.

- landelijk...
Er waren totaal 10 teams aangevraagd voor de landelijke competitie. Alle teams zijn door de landelijke
competitieleider geaccepteerd.
Toegewezen voor de landelijke competitie werd één team in de Kampioensgroep, 2 teams in landelijk A,
2 in landelijk B en 5 teams in Landelijk C.

- afdeling...
De afdelingscompetitie is ingedeeld volgens
nevenstaand schema. Alle poules in de
klassen 1 t/m 6 bestaan uit 6 teams.
De poules van de Starters bestaan ook beide
uit poules van 6 teams.
Totaal dus 15 x 6 = 90 teams.
Eén poule van 5 teams minder als in het
voorjaar.
Maar de 20 teams bij de Starters is wel erg
mooi. Daar zit onze toekomst.

1e klasse

2e klasse A 2e klasse B

3e klasse A 3e klasse B

4e klasse A 4e klasse B

5e klasse A 5e klasse B 5e klasse C

6e klasse A 6e klasse B 6e klasse C

Starters A Starters B

- de hulp...
Blij was ik met het bericht van Joop Kok (Shot Soest) die aanbood weer mee te helpen met de indeling.
Hij heeft er weer voor gezorgd dat alle verenigingen zijn juiste letters kreeg toegewezen.
Hij heeft hier weer veel werk aan verricht, waar ik hem heel dankbaar voor ben.

- de poules
Na het beletteren van de klassen volgt de verdeling over de poules, waarbij aandacht nodig is voor...
- geen twee teams   van dezelfde vereniging in één poule
- een gelijkmatige verdeling van de sterkte



- liefst niet teams in de poule met dezelfde spelers als vorig seizoen
Met deze hierbovenstaande voorwaarden heb ik me weer bemoeid om met iedereen rekening te houden.

De meeste verzoeken voor een bepaalde klasse hebben wij  kunnen honoreren, bij een klein aantal was
dit niet mogelijk.

Toch zijn er enkele verenigingen die een speler hebben ingedeeld die behoorlijk sterker is dan  sommige
spelers in een sterker (lager genummerd) team. Aangezien zo’n speler natuurlijk niet mag invallen om
een zwakkere speler te vervangen krijgt zo’n speler een “Invalbeperking”. Dit om er voor te zorgen dat
een team niet wordt versterkt door een invaller.
Het overzicht van deze invalbeperkingen staat ook op de website van afdeling Midden en kan aan
wijzigingen onderhevig zijn. Controleer altijd of je de laatste versie gebruikt.

De verdeling van de teams in de betreffende poules is altijd een ingewikkeld proces, waaraan veel
aandacht moet worden besteed om aan zoveel mogelijk wensen gehoor te kunnen geven. Dat is vaak
gelukt, maar helaas niet altijd. Mochten er hierdoor problemen ontstaan verzoeken wij de
wedstrijdsecretarissen dit in onderling overleg te regelen.
Ook enkele problemen met het niet beschikbaar zijn van een speelzaal konden niet van deze kant af
opgelost worden. Mogelijkerwijs kan het omdraaien van een uit- en een thuiswedstrijd soelaas bieden.
Indien dit niet lukt verzoek ik contact met mij op te nemen, misschien kan er in de zaal bij een collega-
vereniging gespeeld worden.

Starters
De Starters kunnen spelen in teams van 2 of van 3 spelers. Ook een mix is mogelijk.
Bij het spelen door 3 spelers dient er zo gespeeld te worden dat alle spelers 2 wedstrijden spelen.
D.w.z. één speler speelt 2 enkels en de beide andere spelers spelen één enkel en samen de dubbel. 

Na de 1e ronde van de Starters wordt er door mij een nieuwe indeling gemaakt voor de finale-ronde.
Hierbij wordt gekeken naar de sterkte van de teams waarbij de gelijkwaardige teams weer samen in een
nieuwe poule komen. Ook nu gaan we de laatste wedstrijd (23 april) weer in één zaal spelen. Welke zaal
dat is wordt later bekend gemaakt.

Begeleiding jeugdteams
Te vaak wordt geconstateerd dat een jeugdteam niet wordt begeleid. Vooral bij uitwedstrijden is dit het
geval. De spelers worden op het parkeerterrein bij de speelzaal gelost en na een “Hoe laat moeten we
jullie komen halen” vertrekt men om bijv. gezellig te gaan winkelen. Daarmee wordt de verantwoording
en begeleiding afgeschoven op iemand van de thuisspelende vereniging.
Ook bij de thuisspelende vereniging komt het voor. Er staat dan iemand in de kantine drop te verkopen,
maar in de speelzaal zie je niemand.
Juist die begeleiding is nodig om de jeugd een steuntje in de rug te bieden als het eens niet allemaal lukt
wat ze zo graag willen. Gevolg..., niet leuk meer en er mee stoppen.
Naar voorbeeld van de NTTB landelijk hebben we dit ook vermeld in de boetelijst. Hopelijk helpt dit ook
om ouders er op te wijzen dat er van hen meer wordt verwacht dan een lidmaatschap betalen.
Ook seniorleden willen zich misschien hiervoor inzetten. Je bent tenslotte lid van een “vereniging” en dat
wil zeggen dat je dingen “samen” doet en daar hoort de jeugd ook bij.

Promotie/Degradatie
Van de najaars- naar de voorjaarscompetitie worden de kampioenen in een hogere klasse geplaatst (mits
het om dezelfde spelers gaat) en worden de teams opnieuw naar sterkte ingedeeld. In verband met de
sterkte van onze afdeling wordt één team gepromoveerd naar de landelijke competitie, te weten de
kampioen van de 1e klasse.



Uitstellen / Vooruit-spelen
Als jullie het speelschema zien is duidelijk dat uitstellen van wedstrijden een moeilijke zaak is.
Slechts 2 vrije weken die met andere evenementen bezet zijn.
Tracht dus zo veel mogelijk problemen op te lossen met een invaller, zeker als maar één speler uitvalt.

Inventariseer tijdig of alle spelers beschikbaar zijn voor de wedstrijden, vooral rond de vakanties. Dit
voorkomt uitstel op het laatste moment. Tevens kan dan gekeken worden of de wedstrijd vooruit kan
worden gespeeld.

Mocht het toch noodzakelijk zijn een wedstrijd uit te stellen, let dan op de volgende regeltjes:
- Maak een goede afspraak met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging
- Een nieuwe datum dient zo dicht mogelijk na de oorspronkelijke datum te liggen (maximaal 3

weken) of daarvoor. Mocht een zaterdag niet mogelijk zijn, denk dan bijvoorbeeld aan het spelen
tijdens een training aan het eind van een middag (bij voorkeur een vrijdag).

- Is hierover discussie of iets niet duidelijk, neem dan even contact op met de AJCL.
- Beide wedstrijdsecretarissen dienen een verzoek in bij de AJCL om de betreffende wedstrijd naar

de nieuwe datum te verplaatsen.
In principe krijgen de wedstrijdsecretarissen òf een bevestiging via de e-mail, òf een melding in het
volgende bulletin c.q. wordt de speeldatum in NAS aangepast.

- Let op (vooral bij uit en thuis omdraaien)!  Een wedstrijdnummer verandert nooit, alleen de
speeldatum.

Voor wedstrijden die “vooruit” gespeeld worden is geen toestemming vereist, maar deze verplaatsing
dient wel gemeld te worden bij de AJCL. Niet melden wordt beboet.

Invallers
Het invallen in een team is mogelijk voor:
a. Speler uit een ander team

Het is toegestaan dat een speler uit een ander, hoger genummerd, team invalt.
Een speler mag maximaal drie keer invallen.
Houd rekening met de opgegeven invalbeperkingen voor sommige spelers.

b. Recreanten
Het invallen door een niet in een team ingedeelde speler c.q. een recreant (niet competitie-
gerechtigde) is helaas niet toegestaan. Zijn/haar gegevens kunnen niet via NAS worden verwerkt.
Wil een vereniging een of meerdere spelers gebruiken als invaller, dan dienen deze competitie-
gerechtigd te zijn en vroegtijdig aan het/een team te worden toegevoegd.
Toevoegingen aan een team zijn slechts mogelijk gedurende de eerste helft van de competitie en
behoeven de goedkeuring van de AJCL.

c. Starters
Starters mogen bij elkaar invallen mits het team hierdoor niet wordt versterkt.

In alle gevallen waar een invaller niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt de speler als
“ongerechtigd” beschouwd en de vereniging beboet. Verder worden de eventueel behaalde punten in
mindering gebracht.
Vermeld bij een invaller altijd naast het bondsnummer ook het originele teamnummer op het
wedstrijdformulier.

Namen en bondsnummers
Van alle spelers dient op de wedstrijdformulieren duidelijk de naam (ja, ook de achternaam) en het
bondsnummer vermeld te worden.
Opgave van nieuwe leden dient tijdig online via het NAS-systeem van de NTTB te geschieden. De
ledenadministrateur van de vereniging is hiervoor verantwoordelijk. Spelen “op een handtekening” zou
dus niet meer nodig moeten zijn. Mocht de opgave bij de NTTB nog niet hebben geresulteerd in een
nieuw bondsnummer, mag eenmalig nog een handtekening worden gebruikt.



Uitslagen
a.   Melden van uitslagen

Alle uitslagen dienen zaterdag vóór 20.00 uur te zijn ingevoerd  in NAS. Het niet tijdig
invoeren van de uitslag zal worden beboet.

b. Inzenden wedstrijdbriefjes
De originele wedstrijdformulieren dienen door de wedstrijdsecretarissen zorgvuldig te worden
bewaard en alleen nog op speciaal verzoek van de AJCL of een andere bondsofficial, per
electronische of gewone post, te worden verstuurd.

c. Wedstrijdbriefjes Starters
Voor de Starters zijn er speciale wedstrijdformulieren i.v.m. het wisselende aantal spelers. Gebruik
deze formulieren dan ook, want met de “officiële” formulieren worden te veel fouten gemaakt.
Verkleinde en/of gewijzigde versies zijn niet toegestaan. Ook de achterkant dient leeg te zijn om
eventuele opmerkingen c.q. protesten te plaatsen.

Wedstrijdsecretarissen
Indien een wedstrijdsecretaris van de vereniging door bijzondere omstandigheden (tijdelijk) niet
beschikbaar is (bijv. voor werk of vakantie) verzoek ik dit mij tijdig te melden met de naam,
telefoonnummer en e-mailadres van een (tijdelijke) vervanger. Dit kan dan eventueel in een bulletin
worden vermeld.

Bulletin
Hoewel tegenwoordig natuurlijk voor de meeste informatie gebruik wordt gemaakt van de website kan
voor zover nodig een bulletin worden  verzonden naar de  wedstrijdsecretarissen en de andere abonnees.
In c.q. bij dit bulletin wordt ook andere informatie verstrekt zoals bijv. aankondigingen van toernooien
en andere belangrijke wetenswaardigheden voor de verenigingen. Zijn dit dingen die van belang kunnen
zijn voor een andere functionaris binnen de vereniging, geef of stuur dit dan s.v.p. door aan de
belanghebbende.

Internet-site afdeling Midden
De competitieresultaten van de afdelingscompetitie worden direct (op een paar minuten verwerkingstijd
na) gepubliceerd  op de afdeling Midden website. Bron voor die pagina van de website is de server van
het NTTB Administratie Systeem (NAS). Let wel dat deze gegevens zijn gebaseerd op de door de
wedstrijdsecretarissen ingevoerde gegevens in NAS en dus nog moeten worden gecontroleerd. Worden
in deze gegevens fouten geconstateerd, dit s.v.p. zo snel mogelijk melden.
Ga hiervoor naar  http://midden.nttb.nl   en kies in het menu “Afdelingscompetitie”.
Vertel dit ook aan de spelers, die vinden het meestal nog belangrijker dan de wedstrijdsecretarissen.

Boetes
Het lijkt misschien wel eens dat een wedstrijdleider boetes “leuk” vindt. Nou dat is niet zo. De aanleiding
is altijd extra werk dat gedaan moet worden om problemen uit te zoeken.
Doe dus jezelf, de kas van je eigen vereniging en de wedstrijdleider (en zijn assistent) een plezier en zorg
ervoor dat dit niet voorkomt.
Let bijvoorbeeld extra op:

- Verplaatsen van wedstrijden tijdig melden c.q. aanvragen
- Uitslagen op tijd invoeren in NAS
Voor de bedragen van de boetes zie bijgaande tabel.

Martin J. van Groen (AJCL)



Speelschema
Speelweek R1 R2 R 3 R4 R5

Kalenderweek 1604 16
05

1606 16
07

1608 1609 1610

Datum 30-01 06-
02

13-02 20-
02

27-02 05-03 12-03

Wedstrijden poules van 6
A-B
C-D
E-F

p 
a 
u 
z 
e

F-A
B-C
D-E

p
a
u
z
e

A-C
E-B
D-F

E-A
B-D
C-F

A-D
F-B
C-E

(Starters
afsluiting
1e ronde)

Starters 1e ronde

Speelweek R6 R7 R8 R9 R10

Kalenderweek 1611 1612 1613 1614 1615 1616

Datum 19-03 26-03 02-04 09-04 16-04 23-04

Wedstrijden poules van 6 NK-A
senioren

&
Jeugd-

klassen-
toernooi
Zwolle

B-A
D-C
F-E

A-F
C-B
E-D

C-A
B-E
F-D

A-E
D-B
F-C

D-A
B-F
E-C

Starters volgt de 2e ronde
(de Finale-ronde) met een
nieuwe indeling.

Finale-
ronde

week 1

Finale-
ronde

week 2

Finale-
ronde

week 3

Finale-
ronde

week 4

Finale
in één
zaal

JRT = Jeugdranglijsttoernooi

De “vrije” weken in het speelschema kunnen gebruikt worden voor inhalen c.q. vooruitspelen,
mits voldaan is aan de voorwaarden zoals in deze toelichting vermeld.
Denk er wel aan dat het spelen van de toernooien voorrang heeft.



Boetelijst

De NTTB heeft een nieuwe boetelijst samengesteld, die voor het gehele land en elke
competitiewedstrijd geldig is.

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens;
per soort gegeven

7,00

2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter 7,00

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitie-
wedstrijd

5,00

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats
(verder maatregelen kunnen volgen)

22,50

5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd 7,00

6. Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competi-
tiewedstrijd, per persoon

5,00

7. Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon 5,00

8. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier en/of in
NAS; per formulier

5,00

9. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de
competitiewedstrijd, per wedstrijd

5,00

10. Het te laat of ongefrankeerd inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier 5,00

11. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip) 10,00

12. Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van de
begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team

7,00

13. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen
worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen)

22,50

14. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige jeugdklassen

113,50
91,00
68,00
45,50
22,50
11,50

15. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige jeugdklassen

113,50
91,00
68,00
45,50
22,50
11,50



16. Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige jeugdklassen

227,00
181,00
136,00

91,00
45,50
22,50

17. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitie-
leider is noodzakelijk)
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige jeugdklassen

227,00
181,00
136,00

91,00
45,00
22,50

18. Het niet tijdig (zondag voor 12 .00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in
NAS, per formulier

10,00

In het bovenstaande punt 18 wordt uitgegaan van landelijke wedstrijden.
Binnen onze afdeling Midden is afgesproken dat de formulieren uiterlijk de zaterdagavond van
de betreffende wedstrijdweek  om 20.00 uur in NAS verwerkt dienen te zijn.



Wijzigingen in de teamsamenstellingen
c.q. indelingsverzoeken

O.a in overleg met en ter informatie aan de wedstrijdsecretarissen zijn, in verband met inconsequenties
in de “indeling op sterkte”, de volgende wijzigingen in de teamsamenstellingen uitgevoerd.

Ook zijn een aantal teams niet geplaatst in de gevraagde klasse, soms hoger en soms lager.
De indelingen zoals in NAS omschreven zijn bindend.

De verenigingen dienen er op te letten dat deze wijzigingen ook in hun eigen teamlijsten zijn
doorgevoerd.

In teams waar, ondanks de problemen met de speelsterkte, geen wijzigingen zijn uitgevoerd,
zijn afspraken gemaakt over “uitsluitend invallen mits...” (invalbeperkingen).
Zie pagina “Afspraken over invalbeperkingen”.



Bijlage met gemaakte afspraken over invalbeperkingen
n.a.v. de teamopgave

Als bijlage de lijst met invalbeperkingen voor de jeugdcompetitie seizoen voorjaar 2016.
Dit om te voorkomen dat het lager genummerde team door de invalbeurt zou kunnen worden
versterkt.

Aangezien het kan voorkomen dat bijvoorbeeld een “nieuwe” speler sterker blijkt  c.q. wordt dan
aanvankelijk gedacht,  blijft de algemene regel “dat een invaller nooit een team mag versterken”
uiteraard van kracht.

Het overzicht met invalbeperkingen staat ook op de website. 
Houd er rekening mee dat hier nog wijzigingen in mogelijk zijn, bijv. door het toevoegen van
een nieuwe speler. De laatste versie staat steeds op de website. Controleer regelmatig het
versienummer om te weten of je wel de nieuwste versie gebruikt.

Dit seizoen slechts 7 invalbeperkingen.



Bijlage met adresgegevens t.b.v. jeugdcompetitie.
  

De hieronder vermelde adressen,  telefoonnumers  en e-mailadressen zijn privé-gegevens van
de betrokkenen en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de wedstrijdsecretarissen van de
verenigingen. Overdracht aan en gebruik door derden is dus niet de bedoeling.

AJCL
Voor vragen, informatie, verzoeken om uitstel, e.d. is de AJCL bereikbaar:

Martin J. van Groen,
e-mail: ajcl@nttb-midden.nl
telefoon: 035 - 624 81 09
(bij afwezigheid wordt, na 5 ringtones, doorgeschakeld naar mobiel)

Uitslagendienst
Alle uitslagen dienen zaterdags vóór 20.00 uur ingevoerd te zijn in NAS.

Wedstrijdformulieren

- Starters
Voor de Starters zijn eigen formuleren in gebruik die het invullen van de juiste uitslagen
duidelijker maakt en hierdoor minder fouten voorkomen.
Deze nieuwe formulieren zijn ook op de website van afd. Midden geplaatst.

Internet-site afdeling Midden
Web pagina’s http://midden.nttb.nl

Webmaster Ferry de Hoogen
webmaster@nttb-midden.nl
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