
Mededelingen voor de najaarscompetitie 2020 
 
 
NAS 
 
De teamlijsten dienen in NAS aangeleverd te worden. Denkt u er hierbij aan dat er twee 
handelingen nodig zijn. Nadat de teamlijst als concept is ingevoerd moet deze ook nog 
worden ingediend !! 
 
Let er ook op dat de gegevens van de wedstrijdsecretaris en zaal correct ingevoerd 
zijn in NAS. Controleer deze !! 
 
Teams kunnen worden opgegeven in de periode tussen 10 mei en uiterlijk MAANDAG 1 juni 
2020. 
In verband met de benodigde voorbereidingstijd zal op deze uiterste datum GEEN uitstel 
worden verleend. 
Bij de senioren hebben de teams recht op dezelfde klasse als in de voorjaarscompetitie 
2020. Indien er wijzigingen in de teams plaats vinden zal er op rating en eventuele vrije 
plaatsen worden ingedeeld. 
De jeugdcompetitie wordt geheel op teamsterkte ingedeeld. 
 
Alle leden die op de teamlijst staan dienen vóór maandag 1 juni 2020 als 
competitiegerechtigd te zijn opgegeven in NAS. Het is anders niet mogelijk deze spelers in 
de competitiemodule in een team in te delen. 

 
Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams) plaatsvindt na  
1 juni 2020 of nadat de teamlijst is ingediend dient er altijd eerst per e-mail contact te 
worden opgenomen met de SCL of JCL. Het uitsluitend competitiegerechtigd maken 
van de toe te voegen speler(s) via NAS is NIET voldoende. 
 
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel dat teams “op sterkte” 
ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen. Uw motivatie zal 
worden beoordeeld door de SCL of JCL en bij twijfel wordt de Adviesgroep Competitie om 
advies gevraagd. Wanneer zo’n verzoek ontbreekt behoudt de SCL of JCL het recht de 
teamindeling voor de betreffende teams af te keuren en deze teams opnieuw in te (laten) 
delen.  
 
Het niet juist of niet tijdig invullen van de teamlijsten valt onder de boeteregeling. 
 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen, maar dit is 
niet in alle gevallen mogelijk. 
 
 
WIJZIGINGEN TEAMSAMENSTELLING 
 
Wanneer een teamwijziging opgegeven wordt, en het team is voor meer dan 50% veranderd 
ten opzichte van het team dat gespeeld heeft in de voorjaarscompetitie 2020, vervalt het 
recht voor dit “nieuwe team” op behoud van klasse. De SCL of JCL zal op basis van rating of 
de bij hem bekend zijnde gegevens het team indelen in de juiste speelklasse. 
Het recht van behoud op klasse vervalt ook wanneer bij uw vereniging één of meerdere 
teams komen te vervallen en op basis hiervan de overige teams worden doorgeschoven. 
 
 
INVALVERBODEN 
 
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL/JCL als volgt beoordeeld: 

1. Tussen klassen onderling van spelers wordt in de hoofdklasse tot en met de 3e klasse 
een maximaal ratingsverschil van 140 gehanteerd ten opzichte van de minst sterke 
speler in een hoger geplaatst team. 



2. Tussen klassen onderling van spelers in de 4e tot en met de 7e klasse wordt een 
maximaal ratingsverschil van 100 gehanteerd ten opzichte van de minst sterke speler 
in een hoger geplaatst team. 

3. De bij sub 1 en 2 genoemde bepalingen gelden ook bij spelers die in dezelfde klasse 
uitkomen. 

4. Is het verschil meer dan de in sub 1 en 2 genoemde ratings dan volgt automatisch 
een invalverbod voor de in het lagere team ingedeelde speler. 

5. Voor bepaling van de invalverboden wordt de rating van augustus 2020 gebruikt. 
6. Dit invalverbod kan uitsluitend door de SCL/JCL worden uitgevaardigd voor die teams 

waarvoor betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken. 
7. Mocht 50% of meer van de opgegeven spelers sterker zijn dan de spelers van een 

lager genummerd team, dan kan de SCL/JCL besluiten de teams in nummering om te 
draaien. 

8. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de SCL/JCL besloten 
worden geen invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in een 
lager/hoger genummerd team van de vereniging. 
 
 

TOEVOEGEN SPELERS NA DE TEAMOPGAVE 
 
Het toevoegen van een nieuwe speler, nadat de teamopgave is ingediend, is in uitzonderlijke 
gevallen toegestaan tot de start van de 6e speelronde. U dient hiervoor een schriftelijk 
verzoek in te dienen bij de JCL/SCL met een duidelijke toelichting waarom de toevoeging 
noodzakelijk of gewenst is. Als een toegevoegde speler een versterking is (dit wordt bepaald 
aan de hand van de rating van het originele team per augustus 2020), zal dit verzoek niet 
worden ingewilligd. Er kunnen ook andere redenen zijn om het toevoegen van een speler af 
te wijzen. De JCL/SCL zal motiveren waarom het verzoek is afgewezen. 
 
 
OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE 
 
Als referentie voor het opgeven van voormalige jeugdspelers in de seniorencompetitie 
gelden de volgende richtlijnen: 
 
Jeugdklasse spelers die uitkomen in  mogen opgegeven worden in 
Landelijk Kampioensklasse   Hoofdklasse 
Landelijk A      1e klasse en hoger 
Landelijk B      2e klasse en hoger 
Landelijk C + Hoofdklasse afdeling  3e klasse en hoger 
1e klasse Junioren     4e klasse en hoger 
2e klasse Junioren     5e klasse en hoger 
3e klasse Junioren     6e klasse en hoger 
4e klasse Junioren     7e klasse en hoger 
 
Afwijkingen hierop zullen beoordeeld worden door SCL en Adviesgroep Competitie en 
kunnen mogelijk tot een verzoek tot wijziging van het team leiden. 
 
 
INDELING JEUGDCOMPETITIE 
 
In de juniorenklasse mogen de volgende spelers opgesteld worden: 

- 1e jaars senioren 
- junioren 
- kadetten 
Dus iedereen geboren van 01-01-2002 t/m 31-12-2007. 

 

 



In de startersklasse mogen de volgende spelers worden opgesteld: 

- pupillen 
- welpen 
Dus iedereen geboren na 31-12-2007 (dispensatie mogelijk voor 1e jaars kadetten) 

junioren zijn geboren van   01-01-2003 t/m 31-12-2005 
kadetten zijn geboren van   01-01-2006 t/m 31-12-2007 
pupillen zijn geboren van   01-01-2008 t/m 31-12-2009   
welpen zijn geboren op of na   01-01-2010 
 
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 2020/2021, dus van 1 juli 
2020 tot en met 30 juni 2021. 
 
 
DISPENSATIES 
 

1. Voor pupillen en welpen is dispensatie nodig om in de juniorencompetitie uit te 
komen. 
Voor 1e jaars kadetten is dispensatie nodig om in de startersklasse uit te komen. 

 
2. 1e jaars senioren mogen in de juniorencompetitie uitkomen. Hiervoor is geen 

dispensatie nodig. 
 

3. 2e en 3e jaars junioren (geboren in 2003 en 2004) mogen in de seniorencompetitie 
uitkomen. Hiervoor is geen dispensatie nodig. 

 
4. Aan kadetten, spelers geboren na 31-12-2005, wordt geen dispensatie verleend om 

in de seniorencompetitie uit te komen. 
 

5. In alle andere gevallen is een aanvraag tot dispensatie nodig. Verzoeken moeten 
vergezeld worden door een gedegen motivatie. Bij een ontbrekende motivatie wordt 
het verzoek niet in behandeling genomen. Met betrekking tot dispensatie voor 1e 
jaars junioren (geboren in 2005) om uit te komen in de seniorencompetitie wordt een 
terughoudend beleid gevoerd. 

 
 
CORONA-maatregelen 
Tot op heden is het nog steeds verboden om competitiewedstrijden te spelen. Wij gaan 
ervan uit dat we in september wel competitiewedstrijden mogen spelen, maar zullen hiervoor 
de adviezen van de regering en RIVM opvolgen. 
Blijkt het noodzakelijk te zijn om het wedstrijdschema aan te passen, om de 
competitiewedstrijden door te laten gaan, zullen wij hiervoor overleggen met de Adviesgroep 
competitie. Wij zullen alles in het werk stellen om de competitie in het najaar door te laten 
gaan. 
  
 
Alexander Heil / Ronald Brekelmans 
SCL/JCL NTTB Afdeling Zuidwest 
 
 
 
Speelschema senioren en jeugd najaar 2020: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 -19 
sep 

21 - 26 
sep 

28 sep 
- 3 okt 

5 - 10 
okt 

12 - 17 
okt 

19 - 24 
okt 

26 - 31 
okt 

2 - 7 
nov 

16 - 21 
nov 

23 - 28 
nov 

A – B F – A A – C E – A A – D B – A A – F C – A A – E D – A 

C – D B – C E – B B – D F – B D – C C – B B – E D – B B – F 

E – F D – E D – F C – F C – E F – E E – D F – D F – C E – C 

 


