Aanwijzingen teamopgave najaarscompetitie 2022
NTTB afdeling Noord
De voorjaarscompetitie 2022 is zo goed als afgelopen en dus is het weer tijd ons bezig te houden met de
teamopgave voor de nieuwe competitie. Hieronder volgen de aanwijzingen voor de teamopgave en
verderop vindt u (onder voorbehoud) een indicatie van de speelkalender.
De najaarscompetitie draait ook een aantal maatregelen om corona terug. Zo wordt het aantal keer dat een
speler mag invallen en het aantal keer dat een team in de triocompetitie mag uitkomen met 2 spelers weer
gelimiteerd tot maximaal 3x.


De teamopgave in NAS voor de najaarscompetitie is thans mogelijk. Verenigingen dienen de
teamopgave voor alle afdelingsteams uiterlijk 30 juni 2022 definitief in te dienen in NAS.
Let goed op dat de landelijke teamopgave eerder moet worden ingediend (dat is 3 juni 2022)!



Voor Table Stars wordt geen losse competitiegroep aangemaakt. Table Stars teams kunnen vanaf
nu bij Noord Jeugd worden opgegeven.



De kampioenen van de voorjaarscompetitie hebben recht op een plek in een hogere klasse. Dat
geldt binnen de afdeling voor zowel jeugd als senioren. Voor promotie naar de landelijke niveaus
kunnen andere bepalingen van toepassing zijn.



Alle teams op een degradatieplaats verliezen het recht op een plek in dezelfde klasse. Verenigingen
kunnen wel een gemotiveerd verzoek indienen voor plaatsing van één of meer teams in een
bepaalde klasse, maar hebben niet het recht om daar ingedeeld te worden. Dit laatste geldt ook
voor nieuwe teams. De competitieleiders zullen de klassen altijd zo objectief mogelijk indelen.
In een poule van 5 degradeert de nummer 5;
In een poule van 6 degraderen de nummers 5 en 6;
In een poule van 7 degraderen de nummers 6 en 7;
In een poule van 8 degraderen de nummers 6, 7 en 8.



De teams die verenigingen opgeven mogen uiteraard, net als gewoonlijk, anders zijn dan die van de
voorgaande competitie. Let er wel op dat spelers in beginsel naar sterkte in teams moeten worden
geplaatst. Voor het indelen in poules worden de Elo-ratings van dinsdag 5 juli 2022 gehanteerd.
Bij de senioren geldt aanvullend dat een speler met een Elo-rating van meer dan 150 punten meer
dan enig speler in een hoger team automatisch leidt tot een invalbeperking of zelfs invalverbod. Is
het verschil meer dan 175 punten, dan kan de competitieleider de teamopgave afkeuren. Twijfel je
of een teamindeling voldoet aan deze richtlijn, maak dan gebruik van het hulpmiddel Proefblad
teamopgave. Deze is te vinden op https://noord.nttb.nl/downloads/competitie/.



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.



Voor spelers die op basis van hun geboortejaar geen recht hebben om in een bepaalde competitie
te mogen uitkomen, dient dispensatie te worden aangevraagd. Bij twijfel is vooraf overleg met de
betrokken competitieleider aanbevolen. Had een speler in de najaarscompetitie een dispensatie,
dan is die in de voorjaarscompetitie nog steeds geldig en hoeft de aanvraag niet nogmaals te
worden ingediend. Meer informatie hierover in de bijlage 'Dispensatieformulier.docx'.



Speeldag en aanvangstijd:
Voor jeugdteams geldt dat de wedstrijden worden vastgesteld op zaterdag. Seniorenteams kunnen
elke door-de-weekse dag en zaterdag kiezen voor hun thuiswedstrijden. Sinds seizoen 2020/2021
gelden er tijden waarbinnen verenigingen hun thuiswedstrijden moeten aanvangen:
 Jeugdwedstrijden moeten op zaterdags tussen 10.00 en 15.00 uur worden gezet;
 Seniorenwedstrijden op maandag t/m vrijdag moeten beginnen tussen 19.30 en 20.15 uur;
 Seniorenwedstrijden op zaterdag moeten beginnen tussen 11.00 en 18.00 uur.
Voor de seniorenteams in de Noordelijke Divisies geldt zonder uitzondering dat wedstrijden op
vrijdagavond of op zaterdag moeten worden gespeeld.
Na publicatie kunnen teams in goed overleg afwijken van bovenstaande regels.



Verenigingen die niet elke week in de competitieperiode hun speelzaal op hun gewenste speeldag
beschikbaar hebben, dienen dit in NAS kenbaar te maken door in het opmerkingsveld bij de stap
"Definitief indienen" aan te geven welke dag(en) 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 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.
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Speelrooster
De afdeling Noord neemt het landelijke speelwekenrooster over, met uitzondering van speelronde 10. Onder
voorbehoud. In geval de competitieleider kiest voor een volledige competitie bestaande uit 7 of 8 teams kan
een afwijkend speelwekenrooster worden gehanteerd.
Week

Datum

Landelijk

Noord

35

29 aug t/m 03 sep

36

05 sep t/m 10 sep

37

Table Stars Poules van 5/6

12 sep t/m 17 sep

1

1

Dag 1

A-B C-D E-F

A-F C-H E-B G-D

38

19 sep t/m 24 sep

2

2

Dag 2

F-A B-C D-E

F-G B-C D-A H-E

39

26 sep t/m 01 okt

3

3

A-C E-B D-F

A-C E-F D-B G-H

40

03 okt t/m 08 okt

4

4

E-A B-D C-F

E-A B-F C-G H-D

41

10 okt t/m 15 okt

5

5

A-D F-B C-E

A-H F-D C-E G-B

42

17 okt t/m 22 okt

43

24 okt t/m 29 okt

6

6

Dag 4

B-A D-C F-E

B-H D-E F-C G-A

44

31 okt t/m 05 nov

7

7

Dag 5

A-F C-B E-D

A-B C-D E-G H-F

45

07 nov t/m 12 nov

10 (S)

46

14 nov t/m 19 nov

8

8

Dag 6

C-A B-E F-D

R8

47

21 nov t/m 26 nov

9

9

Dag 7

A-E D-B F-C

R9

48

28 nov t/m 03 dec

10 (J)

10

D-A B-F E-C

R10

49

05 dec t/m 10 dec

50

12 dec t/m 17 dec

Dag 3

Poules van 7/8

Let op: de competitiecommissie houdt geen rekening met wedstrijden op het WK voetbal in Qatar. In het
geval een competitiewedstrijd samenvalt met een WK-wedstrijd van het Nederlands Elftal, worden clubs
gevraagd flexibel om te gaan met de aanvangstijd van de betreffende competitiewedstrijd als een of beide
teams hierom verzoeken. Voor andere wedstrijden op het WK voetbal geldt dat deze flexibiliteit niet wordt
geadviseerd. Voor de wedstrijden van het Nederlands Elftal wordt als volgt geadviseerd:





Maandag 21 november (11.00u) - geen reden om de aanvangstijd aan te passen;
Vrijdag 26 november (17.00u) - indien verzocht, aanvangstijd aanpassen tot 20.00u of 20.15u;
Dinsdag 29 november (16.00u) - geen reden om de aanvangstijd aan te passen;
Zaterdag 3 december (16.00u)* - indien verzocht, aanvangstijd aanpassen tot 12.00 uur of eerder.
* Alleen indien Nederlands Elftal 1e in de poule eindigt.

Wordt een tijdstip of wedstrijddatum aangepast, laat dit dan altijd tijdig aan de competitieleider weten
zodat de juiste informatie in NAS kan worden geplaatst. Geef wijzigingen minstens een dag voor de
wedstrijd door vanwege de synchronisatie van de wedstrijden in het DWF (Digitaal Wedstrijdformulier).

Informatie over NTTB ledenadministratie 2022
Dinsdag 3 mei 2022
Aan:
- alle NTTB-verenigingen: ledenadministrateurs en penningmeesters
Kopie:
- alle NTTB-verenigingen: secretarissen en wedstrijdsecretarissen
- afdelingen: afdelingsbestuurders, ledenadministrateurs en afdelingsondersteuners
- competitieleiders

Beste verenigingsfunctionarissen,
Eind vorig jaar hebben we het document "Informatie over NTTB ledenadministratie 2022" verspreid.
Deze week hebben we dit document geactualiseerd. Zie (hier) voor de nieuwe versie.
In dit document staat belangrijke informatie betreffende het op tijd op- en afvoeren van de leden van je vereniging in
het NTTB Administratiesysteem (NAS). Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor een correct ledenbestand. Aan de
hand van het ledenbestand wordt de contributiefactuur gemaakt. Tevens is er een overzicht opgenomen met de
factuurdata en de contributie voor 2022.
Voor de informatie over NAS bij de mededelingen voor het indienen van de competitieteams is het volgende van
belang:
 Tijdens de competitie is het niet mogelijk om een lid te muteren van CG naar niet-CG. Na de factuurdatum
(dus na 10 mei 2022) is dit weer mogelijk. [CG = competitiegerechtigd.]
 Het is altijd mogelijk om te muteren naar CG.
 Leden die in het voorjaar 2022 niet CG waren en in het najaar wel competitie gaan spelen kunnen na 10 mei
gemuteerd worden naar CG. Doe dit niet voor 10 mei. Als dit per ongeluk al wel gedaan is stuur dan uiterlijk
8 mei een mailtje naar nas@tafeltennis.nl en vermeld hierbij het bondsnummer en de naam van de
betreffende speler.
 Leden kunnen alleen opgenomen worden in een competitieteam als zij op dat moment geregistreerd staan
als CG-gerechtigd 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 correctie van de aanmelddatum kun je een e-mail
sturen naar nas@tafeltennis.nl. Als een lid later geregistreerd wordt als competitiegerechtigd behandelt de
competitieleider dit als toevoeging van een speler aan het team.
 Leden die in het voorjaar in een competitieteam stonden en hun lidmaatschap opgezegd hebben dienen
afgemeld te worden per 30 juni. Leden die in het najaar in een competitieteam staan en hun lidmaatschap
opzeggen dienen afgemeld te worden per 31 december. Leden die in een competitieteam staan mogen niet
tijdens de competitie worden afgemeld als lid. Als dit toch gebeurt kan de NTTB de einddatum lidmaatschap
muteren naar eind juni, respectievelijk eind december. Let op: leden die lid blijven van de vereniging (maar
stoppen met competitie spelen) dienen lid te blijven in NAS.
Voor vragen over NAS, neem contact op met nas@tafeltennis.nl. De actuele informatie over de leden- en
verenigingsinformatie vind je op https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2022/05/Informatie-over-NTTBledenadministratie-2023-update-3-mei.pdf
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Ineke de Graaf
Verenigings- en ledenadministratie NAS

