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Inleiding
Hierbij ontvangt u een geactualiseerde instructie voor wedstrijdsecretarissen met daarin de
richtlijnen voor het indelen van de seniorenteams voor de najaarscompetitie 2019 van de
NTTB / Afdeling Oost, zoals benoemd in artikel 24.2 van het competitiereglement.
Opgelet:
Gelieve bij het (definitief) indienen van de teams te letten op de aandachtspunten zoals die
op pagina 2 en 3 vermeld staan.

Vragen? Ondersteuning nodig?
Wilt u meer uitleg over de inhoud van dit document hebben? Wij beantwoorden uw vragen
graag. Neem daarvoor contact op met de competitiecommissie.
Wellicht wenst u ondersteuning bij het indelen van uw seniorenteams? Een frisse blik van de
competitiecommissie heeft in het verleden al vaak tot oplossingen geleid. Schroom dus niet
om hiervoor contact op te nemen met de competitiecommissie.
Stuur uw vraag via teamindeling@nttb-oost.nl naar de competitiecommissie. Graag wel even
uw naam, vereniging en telefoonnummer erbij vermelden. Eén van de leden van de
competitiecommissie zal u dan zo snel mogelijk beantwoorden. Vanwege de onderlinge
taakverdeling zal dit in veel gevallen Jochem Veldmaat zijn. Desgewenst kunt u hem ook
rechtstreeks op telefoonnummer 06-41838474 bereiken, bij voorkeur ’s avonds.
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Opgave van onjuiste recht op klasse wordt beboet
Elk seizoen kost het de competitiecommissie onnodig veel tijd om de foutief ingevulde “recht
op klasse” bij teams te corrigeren. Vanaf deze teamopgave zal daarom een onjuist ingevoerde
“recht op klasse” conform de boetelijst worden beboet met boete 1 welke momenteel € 7,00
per team bedraagt. Om u te ondersteunen bij correcte invoer zullen wij echter een lijst met
de “recht op klasse” per club samenstellen en nazenden.

Optionele aanvraag voor een lagere klasse indienen
Conform artikel 41.3 van het competitiereglement kunt u voor een team een lagere klasse
aanvragen dan waar de vereniging recht op heeft. De competitiecommissie zal deze
aanvragen beoordelen en eventueel contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. De
competitiecommissie heeft altijd het eindoordeel.

Geen aanvraag voor een hogere klasse vermelden
Elk seizoen ontvangt de competitiecommissie diverse verzoeken voor een hogere klasse
terwijl dit geen zin heeft. Eventuele vrije plekken worden namelijk conform artikel 42 van het
competitiereglement toegewezen.

Overige wensen bij de teams en/of de teamopgave vermelden
Terugkerende wensen dienen elk seizoen opnieuw ingevoerd te worden. Het is de
competitiecommissie opgevallen dat terugkerende wensen soms weggelaten worden in de
veronderstelling dat de competitiecommissie dit inmiddels wel weet. Het is echter onmogelijk
om dit voor elke club te onthouden en een separate administratie hiervoor is niet wenselijk.
Wij verzoeken u daarnaast geen wensen om samen te spelen met andere teams bij de teams
en/of de teamopgave te vermelden, tenzij u een grondige reden heeft. De afgelopen
seizoenen is het onmogelijk gebleken om met de vele samenspeel-wensen van de
teams/vereniging rekening te houden en zijn deze wensen zodoende genegeerd. Bovendien
zorgen al deze wensen voor een onoverzichtelijke lange wensenlijst waardoor relevante
wensen helaas soms over het hoofd worden gezien.
Verder het verzoek om relevante wensen eenmaal te vermelden; of bij het betreffende team
of bij de teamopgave en dus niet bij beide. Houdt daarnaast de beschrijving van uw wens kort
en bondig. De competitiecommissie zal bij eventuele vragen contact opnemen met de
wedstrijdsecretaris.
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BELANGRIJK: Wijziging 6e klasse / recreanten
De afgelopen seizoenen heeft de competitiecommissie bij het indelen van de seniorenpoules
steeds vaker geconstateerd dat er in de 6e klasse enkele beduidend zwakkere teams tussen
zitten. Doordat wij de poules qua niveau zoveel mogelijk gelijkmatig proberen te verdelen
zaten deze team dan meestal in verschillende poules. Het niveauverschil tussen deze
zwakkere teams en de overige 6e klasse teams is vaak zo groot dat zij regelmatig met weinig
tot geen punten huiswaarts gingen. Dit enorme niveauverschil is zowel voor de winnende als
de verliezende teams niet leuk. Wij kregen dan ook terecht vragen vanuit diverse clubs of hier
iets aan te doen was, zodat de lol van het competitiespelen deze zwakkere spelers niet
vergaat. Wij danken eenieder voor deze feedback en hebben onderstaande oplossing
bedacht.
In de 6e klasse willen wij gaan kijken of wij één of meerdere regionale poules kunnen maken
met daarin uitsluitend de zwakkere teams. De precieze (reglementaire) invulling hebben wij
nog niet, maar het wordt in ieder geval geen extra klasse. Een gescheiden klasse maakt het
namelijk binnen de reglementen lastiger om teams heen en weer te schuiven. Binnen een
klasse is het eenvoudiger om een team in of uit zo’n nieuwe poule te schuiven, al dan niet in
overleg met de club. Door deze zwakkere teams zoveel mogelijk samen in één of meerdere
poules in te delen, worden de overige 6e klasse poules automatisch evenwichtiger qua niveau.
Desalniettemin zal er in alle poules nog altijd een niveauverschil tussen de nummer 1 (en 2)
en (5 en) 6 zijn, maar dat is in vrijwel alle andere klassen ook het geval.
Wij roepen de verengingen hierbij op om spelers die vanwege dit niveauverschil dreigen te
stoppen of wellicht al gestopt zijn te informeren over deze nieuwe poules met een lager
niveau. Hoe meer van dit soort teams aangemeld worden, hoe meer poules wij kunnen
creëren en hoe beter wij regionaal kunnen indelen.
Bij de teamopgave kunt u bij een 6e klasse team een opmerking plaatsen als het team in zo’n
nieuwe poule ingedeeld wenst te worden. Op voorhand willen wij ook alvast melden dat
indien een dergelijk team niet in zo’n nieuwe poule kan worden ingedeeld, bijvoorbeeld
vanwege de reistijd/afstand, dat er met de wedstrijdsecretaris overlegd zal worden hoe
hiermee om te gaan. Indelen in een reguliere 6e klasse poule of bijvoorbeeld boetevrij
terugtrekken zou dan een mogelijkheid kunnen zijn.
Alhoewel het natuurlijk niet mogelijk is om een exact getal aan “zwak” te hangen, hebben we
gekeken naar de spelers / teams die volgens ons dit seizoen hiervoor in aanmerking zouden
zijn gekomen en komen daarbij tot de conclusie dat een ELO-rating / teamrating van 600 of
minder een passende indicatie is. Vooralsnog maken wij hier geen harde grens van, maar
aangezien een lagere niveau de opzet is rekenen wij op ieders medewerking om te sterkte
spelers te vermijden in deze teams / poules.
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Gebruikte ELO-ratings
De competitiecommissie zal gedurende de najaarscompetitie 2019 altijd dezelfde lijst met
ELO-ratings gebruiken. Dit is de bijgevoegde lijst van zondag 5 mei 2019.
Meer gedetailleerde informatie over de werking van het ELO-systeem kan men op de
webpagina https://www.nttb-ranglijsten.nl/elo300.php terugvinden.

Ongewijzigde grens van 165 punten, ongeacht de klasse
De afgelopen seizoenen is gebleken dat het niveau in diverse klassen licht is gestegen en dat
het gemiddelde verschil in sterkte steeds meer in evenwicht is gekomen. Dit alles is een logisch
gevolg van het meer indelen op basis van sterkte cq. op basis van de ELO-rating.
Nog strenger indelen op basis van de ELO-rating acht de competitiecommissie momenteel niet
nodig en dus blijft de grens van 165 punten ongewijzigd.
Volgens de competitiecommissie is deze grens net als vorige seizoenen nog steeds aan de
ruime kant en dus nog steeds in het voordeel van de spelers. Na evaluatie kan deze grens
eventueel bijgesteld worden voor het volgende seizoen. Net als voorheen wordt dit grensgetal
dus per seizoen samen met de lijst met meest actuele ELO-ratings gepubliceerd.

Optionele dispensatie voor jeugdspelers en eerstejaars senioren
Bij sommige jeugdspelers of eerstejaars senioren kan de ELO-rating teveel van zijn ingeschatte
niveau bij de senioren afwijken om de speler in het gewenste team en/of klasse te mogen
plaatsen volgens de geldende rating regels. Voor dergelijke spelers kan men een
onderbouwde aanvraag voor dispensatie indienen door dit in NAS bij het betreffende team te
vermelden. De competitiecommissie zal deze dispensatie-aanvragen beoordelen en
eventueel contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. De competitiecommissie heeft altijd
het eindoordeel.
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Overige uitzonderingen mogelijk via dispensatie
De geldende rating regels dienen altijd te worden gevolgd. In uitzonderlijke gevallen kan er
voor een speler dispensatie aangevraagd worden door in NAS een duidelijke onderbouwing
bij het betreffende team te vermelden. Een geldige reden kan bijvoorbeeld een blessure zijn.
Dat Karel al vele jaren samen met Jan speelt is geen geldige reden.
De competitiecommissie zal deze dispensatie-aanvragen met inachtneming van artikel 24.3
van het competitiereglement beoordelen en eventueel contact opnemen met de
wedstrijdsecretaris. De competitiecommissie heeft altijd het eindoordeel.

Invalbeperkingen blijven bestaan, ongewijzigde grens van 150 punten
In navolging van artikel 31.5 van het competitiereglement gelden aanvullende bepalingen met
betrekking tot invallers. Hiervoor verwijzen wij u naar het speciale document over dit
onderwerp.
Zoals eerder in dit document omschreven blijven de verschillen tussen de klassen in evenwicht
en zodoende blijft de grens voor het bepalen van de invalbeperkingen voor de
seniorencompetitie 150 ELO-punten.
Na evaluatie kan deze grens door de competitiecommissie eventueel bijgesteld worden voor
het volgende seizoen. Net als voorheen wordt dit grensgetal dus per seizoen gepubliceerd.
Conform artikel 31.6 van het competitiereglement zal een lijst van spelers waarvoor
aanvullende invalbeperkingen en/of invalverboden gelden voorafgaand aan de competitie als
aanvullende bepaling van het competitieboek gepubliceerd worden.
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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 ELO-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 lager genummerd team (=hoger team).
a. Is het verschil 165 punten of minder, dan is het conform de regels.
b. Is het verschil meer dan 165 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 ELO-ratings op te tellen en
te delen door het aantal spelers. Indien een speler geen ELO-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.
Gelieve dit dan wel bij de teamopgave te vermelden om misverstanden te voorkomen.
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Uiterste inleverdatum teamopgave
De teamopgaven moeten uiterlijk donderdag 13 juni 2019 definitief in NAS zijn ingediend.
Conform artikel 24.1 van het competitiereglement kan het doen van een niet-tijdige
definitieve teamopgave conform de boetelijst worden beboet met boete 1 welke momenteel
€ 7,00 per team bedraagt. Bij niet-tijdige teamopgave wordt er sowieso geen rekening meer
gehouden met eventuele wensen. Geef uw teams dus tijdig op!
Teamopgaven die na zaterdag 15 juni 2019 binnenkomen zullen conform artikel 24.1 van het
competitiereglement niet ingedeeld worden in de competitie.

Keuren van teams en de bijeenkomst competitiecommissie
De competitiecommissie zal zo snel mogelijk beginnen met het keuren van uw teams zodra u
deze definitief ingediend heeft. Hoe eerder u dus uw teamindeling indient, hoe eerder u dus
feedback kunt verwachten over eventuele afgekeurde teams en hoe meer tijd u dus heeft om
dit (in onderling overleg) te corrigeren. In NAS kunt u de voorlopige status van uw teams altijd
opvragen.
De competitiecommissie komt op dinsdagavond 25 juni 2019 bijeen om de teams te
beoordelen. Wij raden u aan om dan telefonisch bereikbaar te zijn, zeker als u in NAS heeft
kunnen constateren dat niet al uw teams goedgekeurd zijn of dat u al vernomen heeft dat er
pas tijdens de bijeenkomst over spelers en/of teams definitief beslist zal worden.
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