
Aanwijzingen teamopgave jeugdcompetitie najaar 2021 

NTTB afdeling Noord 
 

Afgelopen jaar was een vreselijk jaar voor iedereen, zo ook voor iedereen die tafeltennis speelt. Tot 2x toe 

werd de competitie afgebroken en waren er vele maanden waarin de jeugd niet kon tafeltennissen. Om die 

reden zullen er wellicht leden bij verenigingen zijn weggegaan. Maar gelukkig heeft het grootste deel van 

de tafeltennisjeugd geduldig zitten wachten tot zij eindelijk weer een bal konden slaan. Hopelijk komen er 

snel betere tijden en kan er ook weer snel in wedstrijdverband worden gespeeld! 

 

Door een besluit van de ITTF heeft de Nederlandse Tafeltennisbond de leeftijdsindeling aangepast. 

Hierdoor blijven jeugdspelers een jaar langer jeugd en kunnen leden die in het seizoen 2020-2021 1e jaars 

senior waren ook komend seizoen nog uitkomen in de jeugdcompetitie, ook dan zijn zij 1e jaars senior. 

Voor een toelichting verwijzen we naar de bijlage Dispensatieformulier. 

 

Zoals het nu lijkt zal de najaarscompetitie van 2021 gelukkig gewoon kunnen starten. In dit seizoen gaan we 

in bepaalde jeugdklassen met een geheel nieuwe opzet starten die we inmiddels ook een naam hebben 

gegeven: de Flex Match competitie. Hiertoe is op 6 januari j.l. een besloten door de ledenvergadering van 

NTTB Noord. Hoe ziet het er dan ook al weer uit? Hieronder is een overzicht van de verschillende klassen en 

de specificaties waarvoor een jeugdteam kan worden opgegeven. 

 

Niveau Systeem Sets/Dag Puntentelling Min & max aantal 

spelers1 per team 

Teamopstelling 

Nrd. Div.  Traditioneel 10 Best-of-five Min. 3   Max. 6 3 + extra dubbelspel 

1e klasse Flex Match 10 Best-of-five Min. 2   Max. 5 2, 3 of 4 spelers 

2e klasse Flex Match 10 Best-of-five Min. 2   Max. 5 2, 3 of 4 spelers 

3e klasse Flex Match 10 Best-of-five Min. 2   Max. 5 2, 3 of 4 spelers 

4e klasse Flex Match 10 Best-of-three Min. 2   Max. 5 2, 3 of 4 spelers 

Table Stars Duo comp. 2 x 5 Altijd-3-games Min. 2   Max. 5 2 + extra dubbelspel 

 

Let op: komend najaar zullen alle jeugdspelers competitiegerechtigd moeten zijn om deel te kunnen nemen 

aan de competitie, ook spelers in Table Stars. Daarmee wordt voor spelers in Table Stars een drempel 

weggenomen om in te vallen in een andere klasse. Voor komend najaar is het mogelijk om het bijgaande 

contributietarief deels te restitueren. Hiertoe heeft het afdelingsbestuur op 31 mei besloten. Deze regeling 

is alleen van toepassing op de najaarscompetitie van 2021. 

 

Noordelijke divisie 

De jeugd die speelt in de Noordelijke Divisie speelt volgens de traditionele triocompetitie met best-of-five-

games. Reden om dit hoogste jeugdniveau van afdeling Noord conform het traditionele 3 tegen 3 te spelen 

heeft te maken met de mogelijkheid te promoveren naar de landelijke competitie. Om deze reden moet 

een teamopgave voor teams uitkomend in de Noordelijke Divisie uit minstens 3 spelers bestaan, zodat er 

bij promotie naar hoger minder problemen te verwachten zijn. Teams in de Noordelijke Divisie spelen 

thuis- en uitwedstrijden volgens het wedstrijdrooster. 

  

                                                           
1
 Het minimum aantal spelers is vereist, het maximum aantal spelers is een advies. 



De nieuwe Flex Match 

De 1e tot en met de 4e klasse zal met ingang van de najaarscompetitie 2021 spelen volgens het Flex Match 

model. In deze competitie kan elk team iedere speeldag voor een ander aantal spelers kiezen. Per wedstrijd 

kan een team 2, 3 of 4 spelers opstellen, zowel het thuisspelende als het uitspelende team bepaalt per 

wedstrijd met hoeveel spelers het speelt. Waar ook voor gekozen wordt, er worden altijd 10 sets per 

wedstrijd gespeeld. Doordat dit systeem erg flexibel is, ontstaan er 9 verschillende soorten wedstrijden: 

 

 

 

 

 

 

Omdat er altijd 10 sets per wedstrijd worden gespeeld, kan een correcte en eerlijke eindstand tot stand 

komen. Als een team een wedstrijd met 2 spelers speelt, dan speelt elke speler 4 enkelspelen en 2 dubbels. 

Als een team een wedstrijd met 3 spelers speelt, dan speelt elke speler 2 of 3 enkelspelen en 0, 1 of 2 

dubbels. Als een team een wedstrijd met 4 spelers speelt, dan speelt elke speler 2 enkelspelen en 1 dubbel. 

 

Bij iedere configuratie hoort een ander wedstrijdformulier. Dit wedstrijdformulier moet dus wel bij clubs 

aanwezig zijn. Een team hoeft namelijk niet van te voren door te geven met hoeveel spelers zij gaan spelen. 

Uiteraard is de toekomst digitaal met het DWF (digitaal wedstrijdformulier). Daarin zullen de verschillende 

varianten ook te selecteren zijn. Een papieren versie is voorlopig te prefereren. 

 

Afwijking 4e klasse 

Teams in de Flex Match spelen thuis- en uitwedstrijden volgens het wedstrijdrooster. De 1e t/m 3e klasse 

van de Flex Match zullen best-of-five-games spelen. De 4e klasse wijkt hiervan af en speelt best-of-three-

games. Deze keuze is gemaakt om aansluiting met de Table Stars competitie te behouden. Naarmate het 

niveau hoger wordt, wordt de wedstrijdduur langer. 

 

Table Stars 

Voor de beginnende jeugd is er de Table Stars competitie. In deze klasse, 5e klasse, wordt er kennis 

gemaakt met het spelen van tafeltenniswedstrijden. Table Stars is dan ook een echte startersklasse en 

spelers mogen maximaal één jaar uitkomen in de Table Stars. Daarna is promotie naar een reguliere klasse 

in beginsel verplicht. De Table Stars is een duo-competitie en alle teams uit de poule komen op één locatie 

samen om 2 speelronden te spelen. In de bijlage Table Stars is meer informatie te vinden over hoe dit in 

zijn werk gaat. In een latere berichtgeving wordt het speelrooster voor de Table Stars gecommuniceerd. 

 

Teamopgave in NAS: 

 

 De teamopgave voor de competitie in NAS is inmiddels mogelijk. Verenigingen dienen de 

teamopgave voor de afdelingsteams uiterlijk 31 juli 2021 definitief in te dienen in NAS. Dit is later 

dan gebruikelijk (30 juni). Wij erkennen hiermee dat pas onlangs binnen sporten weer mogelijk 

werd en dat verenigingen daarom wellicht de extra tijd nodig hebben om goede afspraken met 

leden te maken over de competitiedeelname. 

Let goed op dat de landelijke teamopgave eerder moet worden ingediend! 

2 tegen 2 3 tegen 2 4 tegen 2 

2 tegen 3 3 tegen 3 4 tegen 3 

2 tegen 4 3 tegen 4 4 tegen 4 



 De competitiecommissie heeft besloten dat de najaarscompetitie 2021 een compleet nieuwe start 

voor alle teams zal betekenen. Alle rechten op bepaalde klassen komen te vervallen. De indelingen 

zullen uiteindelijk geschieden op basis van teamratings. In praktijk kan het zijn dat sommige spelers 

hierdoor een klasse lager of juist hoger worden ingedeeld in vergelijking met de laatst gespeelde 

competitie. Verenigingen hebben het recht om een gemotiveerd verzoek in te dienen voor 

plaatsing van één of meer teams in een bepaalde klasse, echter dat is tegelijk geen recht om daar 

ingedeeld te worden. De competitieleiders zullen de klassen zo objectief mogelijk indelen. 

 

 De teams die verenigingen opgeven mogen uiteraard, net als gewoonlijk, anders zijn dan die van de 

voorgaande competities. Let er wel op dat spelers in beginsel naar sterkte in teams moeten worden 

geplaatst. 

 

 Mochten er door verplaatsen van een of meer teams in een klasse een of meerdere vrije plaatsen 

ontstaan dan wordt die opgevuld door het team met de hoogste gemiddelde teamrating. 

 

 Verenigingen die niet elke week in de competitieperiode hun speelzaal op zaterdag beschikbaar 

hebben, dienen dit in NAS kenbaar te maken door in het opmerkingsveld bij de stap "Definitief 

indienen" aan te geven welke datum(s) de speelzaal niet beschikbaar is. In dat geval probeert de 

betreffende competitieleider een indelingsletter te vinden waarvan de uitwedstrijden overlappen 

met de dagen waarop de speelzaal niet beschikbaar is. Bij verenigingen die hun teams tegengesteld 

thuis willen laten spelen is dat dus per definitie niet mogelijk, omdat dan elke week tenminste één 

team thuis speelt. 

 

LET OP: 

In het geval er na het openbaar worden van het wedstrijdrooster blijkt dat er voor een of meerdere 

thuiswedstrijden geen speelzaal beschikbaar is, dan dient die vereniging zelf zo snel mogelijk met 

de tegenstander(s) een nieuwe datum te vinden, dan wel een thuis/uit ruiling af te spreken. De 

competitieleiders zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen voldoen aan de aanwijzing van het 

niet beschikbaar zijn van de speelzaal. 

 

 De jeugdwedstrijden zullen zoals gewoonlijk op de zaterdag plaatsvinden. De start van een 

jeugdwedstrijd mag met ingang van het seizoen 2021/2022 niet later dan 15.00 uur zijn. Alleen 

een verplaatste wedstrijd kan, als beide teams daarmee instemmen, op een later tijdstip zijn. 

 

 Competitiespelende leden van 13 t/m 17 jaar zijn verplicht om het spelregelbewijs te behalen. Zie 

voor meer informatie: https://www.nttb.nl/nieuws/attentie-jeugdleden-haal-je-spelregelbewijs-

tafeltennis-masterz/. 

 

 

Competitiecommissie NTTB Noord 

Juni 2021 
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Speelrooster Jeugd 

 

Week Datum Landelijk Noord Poules van 5/6 Poules van 7 * Poules van 7/8 

35 04-09      

36 11-09    C-D G-F  

37 18-09 1 1 A-B C-D E-F A-B E-F D-G A-F C-H E-B G-D 

38 25-09 2 2 F-A B-C D-E F-A B-C G-E F-G B-C D-A H-E 

39 02-10 3 3 A-C E-B D-F A-C E-B D-F A-C E-F D-B G-H 

40 09-10 4 4 E-A B-D C-F E-A B-D C-G E-A B-F C-G H-D 

41 16-10 5 5 A-D F-B C-E A-D F-B C-E B-G A-H F-D C-E G-B 

42 23-10    D-E C-F G-A  

43 30-10 6 6 B-A D-C F-E B-A D-C F-E G-D B-H D-E F-C G-A 

44 06-11 7 7 A-F C-B E-D A-F C-B E-G A-B C-D E-G H-F 

45 13-11    D-A B-F E-C  

46 20-11 8 8 C-A B-E F-D C-A B-E F-D G-C 8 

47 27-11 9 9 A-E D-B F-C A-E D-B F-G 9 

48 04-12    E-D F-C A-G G-B  

49 11-12 10 10 D-A B-F E-C D-A B-F E-C 10 

50 18-12      

 

* Speelrooster in het geval de competitieleider kiest voor een volledige competitie met 7 teams; in het 

geval een halve competitie wordt gekozen, dan geldt het speelrooster voor poules van 7/8 teams. Voor 

de jeugdcompetitie zal hier overigens minder snel voor gekozen worden. 

 

Let op: 

- Speelronde 10 van de jeugd valt niet op dezelfde dag als speelronde 10 van de senioren. 

- Het speelrooster voor Table Stars wordt later vastgesteld en dus later bekend gemaakt. 

- Het is in het uiterste geval mogelijk dat een poule uit 4 teams bestaat. Deze spelen dan 3x tegen 

elkaar. 

  



Informatie van het Hoofd Wedstrijdsport 

Registratie in NAS en NTTB-contributie 

 

De NTTB kent twee contributietarieven: één voor leden die in NAS geregistreerd staan als niet- 

competitiegerechtigd (voorheen aangeduid met 'basiscontributie') en een tarief voor leden die 

geregistreerd staan als competitiegerechtigd. Voor jeugd geldt een gereduceerd tarief. De leden stellen via 

de Bondsraad de contributie vast. 

 

De contributie wordt gefactureerd in 4 termijnen. De contributie voor niet-competitiegerechtigde leden in 

vier gelijke termijnen. De contributie voor competitiegerechtigde leden is tweemaal een hoger bedrag (en 

tweemaal gelijk aan de contributie voor niet-competitiegerechtigde leden). 

 

De leden waarvoor contributie berekend wordt, staan vermeld op de overzichten die met de factuur 

worden meegezonden. Deze informatie wordt kort voor de factuurdatum gegenereerd uit NAS. 

Het is de verantwoordelijkheid van de ledenadministrateur van de vereniging dat deze informatie correct is. 

Voor de najaarscompetitie is het volgende van belang: 

 

Muteer na 1 mei leden naar competitiegerechtigd als ze in de najaarscompetitie gaan uitkomen. Voor 

nieuwe leden: voer juiste datum begin lidmaatschap in: 1 mei. 

Muteer voor 5 september leden, die na de voorjaarscompetitie niet meer in competitieverband uitkomen. 

Muteer hiertoe 'ja' bij competitiegerechtigd naar 'nee'. 

 

LET OP: Leden die lid blijven van de vereniging dienen in NAS geregistreerd te blijven. Heeft een lid zich bij 

jouw vereniging afgemeld? Meld dit lid dan af in NAS. Dit kan per de laatste dag van de huidige maand of 

van de volgende maand. 

 

Leden die na aanvang van de najaarscompetitie zijn toegevoegd aan een team, dient u onmiddellijk aan te 

melden als competitiegerechtigd lid: competitiegerechtigd is 'ja'. 

 

Als hier vragen over zijn, neem dan contact op met Robbert Stolwijk (stolwijk@tafeltennis.nl) of 

Ineke de Graaf (graaf@tafeltennis.nl). Voor de volledige informatie over de ledenadministratie 2021 zie 

https://www.nttb.nl/over-nttb/nas-leden-en-verenigingsadministratie/ en met name de tabel in 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/05/Informatie-over-NTTB-ledenadministratie-2021.pdf. 
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Wijziging leeftijdscategorieën jeugd per 1 juli 
 

Eind 2020 heeft Wereld Tafeltennisbond ITTF de leeftijdsindeling van de jeugd veranderd. De NTTB heeft 

besloten hierop aan te sluiten. Zie de volgende artikelen uit maart en april: 

 https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli/ 

 https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli-2/ 

 

Voor jullie heeft de nieuwe leeftijdsindeling nagenoeg geen gevolgen, anders dan dat spelers geboren in 

2002 mogen uitkomen in de jeugdcompetitie. Afdelingen die specifieke leeftijdsklassen in competities 

hanteren kunnen alle informatie uit de tekst van de artikelen halen. 

 

Een oproep aan een ieder om de oude naamgeving (welpen, pupillen, kadetten, junioren) niet meer te 

gebruiken, maar uitsluitend de afgesproken nieuwe naamgeving: S, O23, O19, O17, O15, O13 en O11. 

Bijvoorbeeld in NTTB West wordt de starterscompetitie pupillencompetitie genoemd. Per 1 juli staat pupil 

dus niet meer voor een leeftijdscategorie. 

https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli/
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