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Nummer 4  2021, 11 juli (week 27) 

 
 
 
Herzien plan jeugdcompetitie najaar 2021: 
 
Beste (jeugd)wedstrijdsecretarissen,  
 
In voorgaande competitiebulletins hebben we ons plan voor de najaarscompetitie 2021 jeugd met jullie 
gedeeld. Hierna is er op de ALV en met name op het jeugdplatform de nodigde discussie geweest en veel 
verenigingen zagen het liever anders. Daarnaast waren er al langer zorgen over de vitaliteit van de 
jeugdcompetitie en we verwachten dat het door de COVID-ellende niet beter is geworden. Na diverse 
overleggen hebben we besloten diverse aanpassingen te doen.  
 
Allereerst is besloten om in de gehele jeugdcompetitie een flexibel spelsysteem aan te bieden om meer 
teams te krijgen/behouden:  
 

 In de Hoofdklasse t/m 3e klasse gaan we het zogeheten "FlexMatch - 10 partijen" systeem 
gebruiken. Bij dit spelsysteem kan een jeugdteam bestaande uit 2, 3 of 4 spelers een wedstrijd 
spelen tegen een ander team van 2, 3 of 4 spelers, eventueel op twee tafels, waarbij er nog steeds 
altijd 10 partijen worden gespeeld. Dit maakt het mogelijk voor verenigingen om ook in de hogere 
jeugdklassen teams van 2 spelers in te schrijven, maar wij verzoeken er naar te streven een team uit 
minimaal 3 spelers te laten bestaan. Bij een wedstrijd met 2 spelers spelen deze spelers namelijk elk 
6 partijen met weinig pauze. Zie de eerste bijlage voor de varianten van dit spelsysteem, waarbij het 
pdf-bestand meerdere pagina’s (=9 wedstrijdformulieren) bevat.  
 

 Het reeds bekende flexibele spelsysteem uit de Startersklasse blijft gehandhaafd, maar heet vanaf 
nu "FlexMatch - 5 partijen" en wordt ook doorgevoerd in de 4e en 5e klasse. Bij dit spelsysteem kan 
een jeugdteam bestaande uit 2 of 3 spelers een wedstrijd spelen tegen een ander team van 2 of 3 
spelers, waarbij er in totaal altijd 5 partijen worden gespeeld. Dit maakt het mogelijk voor 
verenigingen om teams van 2 spelers in te schrijven of bijvoorbeeld een team van 3 spelers waarvan 
één speler niet altijd kan. Zie de tweede bijlage voor de varianten van dit spelsysteem, waarbij ook 
dit pdf-bestand meerdere pagina’s (=4 wedstrijdformulieren) bevat.  
 

 Voor de Startersklasse willen we meer terug naar de oorspronkelijke opzet: de jongste jeugd 
laagdrempelig laten instromen in de competitie waarbij ze veelal tegen leeftijdsgenoten spelen. De 
doelgroep voor de Startersklasse is daarom nadrukkelijk de O13 leeftijdscategorie, uitzonderingen 
daar gelaten. Oudere jeugd kunnen nu dus hetzelfde spelsysteem spelen in de 5e (en 4e) klasse. 
 

 Voor de 4e en 5e klasse willen we nog wel een keuze aanbieden. Mochten een jeugdteam liever het 
"FlexMatch - 10 partijen" systeem spelen én er zijn voldoende andere teams met deze keuze, dan 
willen we proberen ook één of meerdere poules met dit spelsysteem samen te stellen. Zet deze 
voorkeur a.u.b. als opmerking bij het team in NAS zodat we hier naar kunnen kijken.  
 

Verder hebben we besloten om toch de landelijke speelweken te volgen. Dat betekent dat de 
jeugdcompetitie start op zaterdag 18 september 2021 en dat we 10 speelrondes spelen als de COVID-
situatie het toelaat. De jeugd speelt dan meer wedstrijden en daarmee hopen we ook meer clubbinding voor 
de verenigingen te bereiken.  
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Omdat we door het ontbreken van de actuele ELO-ratings van spelers meer tijd nodig verwachten te hebben 
om een zo eerlijk mogelijke competitie in te delen, hebben we tot slot besloten de definitieve inleverdatum 
voor de competitie te vervroegen naar donderdag 19 augustus 2021 (dit was de tweede concept datum). In 
de dagen daarna verzoeken wij u bereikbaar te zijn voor eventuele vragen over de teams/spelers. Het 
streven is om uiterlijk 4 september 2021 het competitieschema gereed te hebben.  
 
Met deze maatregelen kan de jeugd meer wedstrijden spelen en hopen we vooral dat we de jeugdcompetitie 
weer voller krijgen met kleinere niveauverschillen.  
  
Namens de competitiecommissie,  
   
Wouter Zegers (AJCL)  
06-57099583  
 
 

 
Herzien tijdschema voor de najaarscompetitie 2021: 
 
Algemeen 
zo 22 augustus  Einde zomervakantie regio Noord 
zo 29 augustus  Einde zomervakantie regio Midden 
 
Jeugd 
do 24 juni   Deadline 1 indienen concept teams jeugd 
do 19 augustus  Deadline definitief indienen teams jeugd 
za 4 september  Publicatie afdelingscompetitie jeugd 
vr 17 september  Publicatie competitieboek 
za 18 september  Start afdelingscompetitie jeugd 
 
Senioren 
do 24 juni   Deadline 1 indienen concept teams senioren 
do 19 augustus  Deadline 2 indienen concept teams senioren 
wo 8 september  Deadline definitief indienen teams senioren 
za 4 t/m za 11 september Voorlopig keuren teams senioren 
zo 12 september  Definitief keuren teams 
vr 17 september  Publicatie afdelingscompetitie senioren 
vr 17 september  Publicatie competitieboek en invalbeperkingen senioren 
ma 20 september  Start afdelingscompetitie senioren 
 
 
 
Herziene deadline teamopgave jeugd najaar 2021: 
 
De jeugdteams dienen uiterlijk donderdag 19 augustus 2021 definitief ingediend te zijn in NAS. 

 
 
 
Herziene speelweken jeugd najaar 2021: 
 

Zie volgende pagina. 
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Herziene speelweken jeugd najaar 2021: 
 

Maandag t/m 

Zaterdag 

Kalender 

week 

Speelronde 

Landelijk 

SENIOREN 

Speelronde 

Landelijk 

JEUGD 

Speelronde 

Afdeling 

SENIOREN 

Speelronde 

Afdeling 

JEUGD 

16-08 t/m 22-08 33    TEAMOPGAVE 

23-08 t/m 29-08 34    INDELING 

30-08 t/m 04-09 35    INDELING 

06-09 t/m 11-09 36   TEAMOPGAVE  

13-09 t/m 18-09 37 1 1 INDELING 1 

20-09 t/m 25-09 38 2 2 1 2 

27-09 t/m 02-10 39 3 3 2 3 

04-10 t/m 09-10 40 4 4 3 4 

11-10 t/m 16-10 41 5 5 VRIJ 5 

18-10 t/m 23-10 42 VAK VAK VAK VAK 

25-10 t/m 30-10 43 6 6 4 6 

01-11 t/m 06-11 44 7 7 5 7 

08-11 t/m 13-11 45 10 VRIJ VRIJ VRIJ 

15-11 t/m 20-11 46 8 8 INDELING 8 

22-11 t/m 27-11 47 9 9 6 9 

29-11 t/m 04-12 48  VRIJ 7 VRIJ 

06-12 t/m 11-12 49  10 8 10 

13-12 t/m 18-12 50   TEAMOPGAVE 

20-12 t/m 25-12 51     

27-12 t/m 01-01 52 VAK VAK VAK VAK 

03-01 t/m 08-01 01 VAK VAK VAK VAK 

 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Het afdelingsbestuur, de competitiecommissie en de competitieleiders 
 


