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Inleiding
Hierbij ontvangt u een geactualiseerde instructie voor het indelen van de seniorenteams
conform de rating voor de competitie van de NTTB / Afdeling Oost.
In bijlage 1 en 2 is er uitleg te vinden over de berekening van de gewogen rating van een speler
alsmede de gemiddelde teamrating.
Punt 1, 4, 5 en 6 van bijlage 1 zijn op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 26 mei
2016 inhoudelijk heel iets gewijzigd wat in principe een positieve uitwerking op de gewogen
rating van een speler heeft.

Wat is er na de najaarscompetitie 2015 veranderd en waarom
Voor de meeste seniorenteams is er niets veranderd. Formeel gezien moest er namelijk al
sinds mensenheugenis op sterkte ingedeeld worden. Dit staat immers in het competitie‐
reglement van de NTTB. In de praktijk wordt hier soms van af geweken om bijvoorbeeld
vriendenteams mogelijk te maken en dit wordt meestal oogluikend toegestaan.
Er waren echter verschillende seniorenteams in de competitie die hierin de grenzen van het
toelaatbare overschreden en veel te zwakke en/of veel te sterke spelers bevatten waardoor
andere teams geen eerlijk competitieverloop meer hadden. Competitievervalsing is de
feitelijke term maar dit geeft de betreffende teamindelingen een erg negatieve toon.
De praktijk wees dus uit dat er duidelijkere richtlijnen moesten komen om de excessen van
veel te zwakke en/of veel te sterke spelers tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen
zich meer aan “fair play” houdt.

Overal dezelfde grens van 50 punten, ongeacht de klasse
De competitiecommissie heeft na hernieuwd onderzoek geconcludeerd dat het net als vorig
seizoen logischer is de grens te baseren op het gemiddelde verschil tussen de basisratings per
klasse. Dit gemiddelde komt aan de hand van afgelopen seizoen uit op 50 punten. Na evaluatie
kan deze grens eventueel bijgesteld worden voor het volgende seizoen. Dit getal wordt dus
per seizoen samen met de ratinglijst gepubliceerd.
Een groot misverstand bij deze grens is dat alle teams overhoop gegooid moeten worden. Het
gaat echter niet om de verschillen die binnen teams aanwezig zijn. Waar het wel om gaat is
het verschil in rating (lees: sterkte) tussen de sterkste speler(s) van een team en de zwakste
speler(s) van elk hoger team (=lager genummerd team). Dit verschil mag dus maximaal 50
ratingpunten zijn.

Uitzonderingen mogelijk via dispensatie
In uitzonderlijke gevallen kan er dispensatie aangevraagd worden door in NAS een duidelijke
onderbouwing bij het team te vermelden. Een geldige reden kan bijvoorbeeld een blessure
zijn. Dat Karel al jarenlang met Jan samen speelt, is geen geldige reden.
De competitiecommissie zal op een nader te bepalen moment deze dispensatie‐aanvragen
beoordelen en eventueel contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

Invalbeperkingen blijven bestaan
Doordat de grens van 50 punten boven de reglementaire grens van 37 punten van de
invalbeperkingen ligt, blijft het huidige systeem van invalbeperkingen bij de senioren bestaan.
Deze lijst met invalbeperkingen zal uiteraard wel korter worden doordat men nu gedwongen
wordt de seniorenteams meer op sterkte in te delen. Dit zal de toepassing van deze lijst
vereenvoudigen.

Bepalen gewogen ratings
De competitiecommissie zal zo snel mogelijk na afloop van elk seizoen een lijst met gewogen
ratings opstellen van de spelers van het voorgaande seizoen, alsmede het grensgetal
vaststellen. Het kost echter een aantal dagen om deze lijst met gewogen ratings op te stellen.
Het streven is deze lijst uiterlijk dinsdag na afloop van de competitie te publiceren.
Mocht u al eerder willen beginnen met de teamindelingen en deze lijst met gewogen ratings
nog niet beschikbaar zijn, dan kunt u alvast de lijst van het vorige seizoen als leidraad
gebruiken. In de meeste gevallen zal dit niet heel veel verschillen.
Van spelers die niet voorkomen op de verstrekte lijsten dient men handmatig de gewogen
rating te bereken conform de regels in bijlage 1.

Stappenplan voor het indelen van seniorenteams
Hieronder de stappen die doorlopen moeten worden voor het correct indelen van de
seniorenteams conform de rating.
1. Stel de teams in concept samen en vul daarna per speler zijn/haar gewogen rating in.
2. Bepaal de rating van de sterkste speler van elk team en vergelijk deze met de rating
van de zwakste speler van elk hoger team (=lager genummerd team).
a. Is het verschil 50 punten of minder, dan is het conform de regels.
b. Is het verschil meer dan 50 punten, dan is dit niet toegestaan en moeten één
of meerdere spelers van team gewisseld worden. Vergeet daarna niet stap 2
opnieuw te doorlopen!
3. Bereken de gemiddelde teamrating van elk team door alle gewogen ratings op te tellen
en te delen door het aantal spelers. Indien een speler geen rating heeft, zal deze niet
worden meegenomen in de berekening.
Controleer vervolgens of alle teams het juiste volgnummer hebben. Het team met de
hoogste teamrating krijgt het laagste volgnummer enzovoort. Vergeet daarbij niet stap
2 en 3 opnieuw te doorlopen als er teams gewisseld moeten worden!
Op de volgnummering geldt één uitzondering en dat is als een team kampioen is
geworden. Dan mag er voor dit team afgeweken worden van de volgnummering.
Graag dit dan wel even in NAS bij het team vermelden om misverstanden te
voorkomen.

Uiterste inleverdatum teamopgave
De teamopgaven moeten uiterlijk woensdag 15 juni 2016 in NAS zijn ingediend. Bij te laat
ingediende teamopgaven wordt er geen rekening meer gehouden met eventuele wensen en
aanvragen voor een lagere of hogere klasse.
Teamopgaven die na vrijdag 17 juni 2016 binnenkomen zullen niet ingedeeld worden in de
competitie. Geef uw teams dus tijdig op in NAS!
De competitiecommissie heeft echt alle tijd nodig om de indeling ruim op tijd te kunnen
publiceren. De keren dat dit in het verleden later was, was dit bijna altijd te wijten aan het te
laat indienen van teams of aan lastminute wijzigingen in reeds ingediende teams. Vandaar dat
de genoemde datums nu strikt gehanteerd worden. Iedereen wil immers zo snel mogelijk de
nieuwe competitie‐indeling ontvangen.

Bijlage 1: Toelichting berekening gewogen rating van een speler
Bijlage 2: Toelichting berekening gemiddelde teamrating

Bijlage 1: Toelichting berekening gewogen rating van een speler
De NTTB / Afdeling Oost hanteert voor de competitie sinds het najaar van 2013 een gewogen
rating. Hierbij wordt niet alleen naar de laatst gespeelde competitie gekeken, maar ook naar
de voorlaatste competitie. Dit om te zorgen dat het sterktegetal zo representatief mogelijk is
om tot een goede indeling te komen. Voor het bereken van de gewogen rating van een speler
worden de volgende regels gehanteerd.
1.

Om een rating per competitie (dus najaar of voorjaar) te berekenen moet de speler
tenminste 35% van de wedstrijden gespeeld hebben, zo niet dan zal de rating niet
meetellen;

2.

Om tot een rating te komen hanteren we de door de NTTB per competitie bepaalde
basisgetallen per klasse en de bijbehorende formule om de rating te bepalen;
a. Reguliere poule
De rating wordt berekend op basis van het behaalde percentage in de poule.
0 tot 25%:
basisgetal + 2x percentage
25 tot 75%: basisgetal + percentage + opslag van 25
75 tot 100%: basisgetal + 2x percentage ‐ correctie van 50

= rating
= rating
= rating

b. Poule met aansluitend een promotie / degradatie poule
De rating wordt berekend op basis van het behaalde percentage in zowel de
poule als in de aansluitende promotie / degradatie poule.
Poule:
0 tot 25%:
basisgetal + 2x percentage
25 tot 75%: basisgetal + percentage + opslag van 25
75 tot 100%: basisgetal + 2x percentage ‐ correctie van 50

= rating1
= rating1
= rating1

Promotiepoule
0 tot 37,5%:
basisgetal + 2x percentage
= rating2
37,5 tot 87,5%: basisgetal + percentage + opslag van 37,5
= rating2
87,5 tot 100%: basisgetal + 2x percentage ‐ correctie van 50 = rating2
Degradatiepoule
0 tot 12,5%:
basisrating + 2x percentage
= rating2
12,5 tot 62,5%: basisrating + percentage + opslag van 12,5 = rating2
62,5 tot 100%: basisrating + 2x percentage ‐ correctie van 50 = rating2
Berekening van de rating
rating = ( ( aantal wedstr. gespeeld poule x rating1 ) + ( aantal wedstr. gespeeld
prom/degr poule x rating2 ) ) / totaal aantal wedstr. gespeeld;

3.

De gewogen rating komt als volgt tot stand:
gewogen rating = ( 60% rating laatste competitie ) + ( 40% rating voorlaatste competitie );

4.

Indien er in de voorlaatste competitie minder dan 35% van de wedstrijden is
gespeeld en in de laatste competitie tenminste 35% van de wedstrijden gespeeld
is, zal de laatste competitie voor 100% de gewogen rating bepalen;

5.

Indien er in de laatste competitie minder dan 35% van de wedstrijden is gespeeld
en in de voorlaatste competitie tenminste 35% van de wedstrijden gespeeld is, zal
de voorlaatste competitie voor 100% de gewogen rating bepalen;

6.

Van een speler die het afgelopen jaar (twee competities) niet gespeeld heeft of
volgens punt 1 niet voldoende gespeeld heeft, wordt de rating berekend met de
percentages van de twee laatst gespeelde competities waarbij er wel aan punt 1
voldaan is, of anders met het percentage van de laatst gespeelde competitie
waarbij er wel aan punt 1 voldaan is. Dit tot maximaal 5 jaar terug.

Bijlage 2: Toelichting berekening gemiddelde teamrating
De NTTB / Afdeling Oost berekent sinds het najaar van 2013 de gemiddelde teamrating door
de gewogen rating van alle spelers op te tellen en te delen door het aantal spelers.
Indien een speler geen rating heeft, zal deze niet worden meegenomen in de berekening.

