Senioren - Jeugd
Nummer 18 2021, 6 december (week 49)
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 Inschrijfdatum jeugd en seniorenteams VJ 2022 verzet
 Indienen teams voorjaar 2022
Senioren:
 Eindstanden (halve) najaarscompetitie 2021
Jeugd:
 Evaluatie jeugdplatform 02-12-2021

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Inschrijfdatum jeugd en seniorenteams VJ 2022 verzet:
De inschrijfdatum voor de voorjaarscompetitie 2022 is voor de jeugd en senioren verzet naar donderdag 13 januari
2022.
De jeugdcompetitie zal in principe op 5 februari weer beginnen en loopt qua speelweken gelijk met het landelijk, mits er
natuurlijk niet maatregelen gelden die dit belemmeren.
De seniorencompetitie is nog onduidelijk hoe die precies gaat lopen in het voorjaar. We wachten hier in ieder geval nog
iets langer op de ontwikkelingen de komende weken om een verder plan daarvoor te maken.
We hopen uiteraard een zo normaal mogelijke competitie te kunnen spelen, maar dat is nu nog te vroeg om iets zinnigs
over te zeggen.
Uiterlijk 9 januari a.s. zullen we hier weer een update over geven qua mogelijke speelweken en invulling.
Let op:
De deadline voor het indienen van de landelijke teams is 12-12-2021, voor de jeugd en seniorenteams die een
landelijke plek ambiëren.
Met vriendelijke groeten,
De competitiecommissie van de NTTB / Afdeling Oost

Indienen teams voorjaar 2022:
Als we de voorbereidingen in NAS hebben getroffen dan kunt u de teams t.z.t. in concept opgeven in NAS. Wij zullen u
informeren wanneer dat mogelijk is. De teamopgaven moeten dus voor de jeugd en senioren m.b.t. de
voorjaarscompetitie 2022 uiterlijk donderdag 13 januari 2022 in NAS zijn ingediend. Alle teamopgaven die na
betreffende data binnenkomen worden beboet en lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan geen rekening
meer gehouden worden met de wensen/aanvragen van de teams.
Als verenigingen teams graag willen laten samenspelen op één bepaalde dag i.v.m. zaalbeschikbaarheid, laten de
wedstrijdsecretarissen dan in de algemene opmerkingen precies vermelden welke teamnummers precies op welke
dag moeten samenspelen en niet zoals bijvoorbeeld “alle maandagteams samen en alle vrijdagteams samen”.
Dit zou veel duidelijker zijn en misverstanden voorkomen.
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Bijzonderheden:
• Denkt u er straks aan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief
indienen” ook moet worden gedaan.
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men
dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL.
• Wacht bij voorkeur niet tot het allerlaatste moment met het invoeren van uw teams. Er is na 13 januari weinig tijd
beschikbaar voor de organisatie van de voorjaarscompetitie. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de
indeling kan worden gepubliceerd.
• Leden die competitie gaan spelen in het voorjaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”.
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 januari 2022 aangemeld dienen te zijn
in NAS als competitiegerechtigd lid.

SENIOREN:
Eindstanden (halve) najaarscompetitie 2021:
Zie bijlage

JEUGD:
Evaluatie Jeugdplatform 2-12-2021
Flex5 / Flex10 wedstrijdsysteem
De reacties zijn vrijwel unaniem positief, de briefjes zijn helder.
O-13 Klasse
Er is wat discussie over de startersklasse O-13 klasse geweest. Het merendeel van de clubs wil deze klasse
handhaven, maar staan open voor enige flexibiliteit met spelers in de categorie O15-1.
Niveauverschil 4e klasse
Verenigingen hebben geconstateerd dat er grote niveauverschillen zijn geweest in de 4e klasse, waardoor het
spelplezier verloren ging. Om hier meer flexibiliteit in te krijgen heb ik weer een 5e klasse open gezet, maar het kan
ook zo zijn dat we een extra 3e klasse poule gaan maken. Op basis van de stand is er in ieder geval een beter beeld
van de sterktes van de teams dan voor de competitie, dus we vermoeden dat dit probleem zich vanzelf oplost.
Behoud Flex5 4e klasse
Gezien het feit dat de O-13 competitie gehandhaafd blijft, en we verenigingen de kans willen geven kinderen aan de
wedstrijden te laten ruiken wordt dit gehandhaafd. Dit wordt wel de laagste klasse en het is niet (meer) toegestaan hier
sterkere teams die van dit systeem gebruik willen maken in te zetten.
Hoofdklasse
De hoofdklasse gaat terug naar het oude systeem, alleen maar wedstrijden van 3 tegen 3. Beide wedstrijdformulieren
zijn uiteraard geldig. Dit geeft ons als regio iets meer controle over de promotie naar landelijk.
Overig:
 Het verzoek is weer om rekening te houden met reisafstanden, veel klasses betekent grotere reisafstanden. Dit
moet zeker worden meegenomen in de afweging tussen spelniveau.
 Teams dienen er vanuit te moeten gaan dat ze altijd kunnen spelen, niet iedere vereniging heeft een eigen
zaal. Incidenten kunnen natuurlijk altijd gebeuren, maar dat moet de enige rede zijn.
 De vooraf ingevulde dubbels op de wedstrijdformulieren zijn ingevuld om zo de verdeling van het aantal
wedstrijden voor iedere speler gelijk te houden.
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Vooruitblik voorjaars competitie 2022.
Door de maatregelen begrijpen we dat het lastiger is om de teams alvast in te delen, daarom schuiven we de deadline
op. We gaan er vooralsnog vanuit dat de jeugdcompetitie een normale competitie zal worden en we volgen de
landelijke speelweken, de start is dan 5 februari.
De datum waarop de teams ingediend moeten zijn is uitgesteld naar uiterlijk 13 januari, dat geeft de verenigingen iets
meer tijd duidelijkheid te krijgen. Het betekent echter niet dat we later moeten beginnen met de teamindeling, na deze
deadline is er niet bijzonder veel tijd voordat de indeling besproken moet worden en gedeeld moet worden. Mocht je
vragen hebben over in welke klasse je je team wilt inschrijven, benader me hierover voor de deadline zodat we samen
kunnen kijken wat het best uitkomt.
Met sportieve groet,
Wouter Zegers
AJCL | NTTB / Afdeling Oost
Telefoon 06-57099583
____________________________________________________________________________________

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Han Oldenburg
Soerensebeek 18
8033 DM Zwolle
Tel.nr. 06-55964952
acl@nttb-oost.nl
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Senioren
4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl
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Jeugd
HK t/m. startersklasse
Wouter Zegers
Ruys de Beerenbrouckstraat 133
7331 LR Apeldoorn
Tel.nr. 06-57099583
ajcl@nttb-oost.nl
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