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Hoofdcompetitieleider 
 

  

Opgave teams najaar 2021 (landelijk senioren en Eredivisies) 
In dit bulletin treft u de informatie aan voor de landelijke najaarscompetitie 2021. Uiteraard hopen 
we dat we ondanks de huidige situatie volgens planning weer kunnen beginnen.  
 Een paar punten licht ik er graag uit:  
* De sluitingsdatum is gesteld op 1 juli. Invoer is vanaf heden mogelijk. 
* Omdat er in het afgelopen jaar geen promotie en degradatie heeft plaatsgevonden zijn   
   uw rechten op een divisie zijn conform de indeling van de najaarscompetitie 2020.  
* Wanneer u afziet van uw recht op een plaats in de landelijke competitie verzoek ik u mij dit zo 
snel mogelijk per e-mail door te geven.  
* Indien u in aanmerking wenst te komen voor een eventuele restplaats in de landelijke 

herencompetitie kunt u dit per e-mail vóór 30 juni aan mij aangeven, met opgave van de 
samenstelling waarmee dit team in het najaar gaat spelen. Eventuele restplaatsen worden 
vergeven op basis van de gewogen teamrating van de hiervoor per e-mail aangemelde teams. 
Bericht over de toekenning van restplaatsen volgt zo snel mogelijk tussen 2 en 10 juni.  
* Nieuwe spelers moeten voor 30 juni als competitiegerechtigd in NAS worden aangemeld. U dient 
deze spelers tijdig aan te melden (ingangsdatum 1 juni) zodat zij op uw teamopgave meegenomen 
kunnen worden.  
* Verzoeken tot het later (= na 1 juli) toevoegen van spelers/speelsters worden alleen gehonoreerd 
als het betreffende team hierdoor niet wordt versterkt of verzwakt. Het is dus ook in uw belang uw 
teams zo volledig mogelijk op tijd aan te melden. Spelers die slechts zijn vermeld in de 
opmerkingen bij de teamlijst, maar niet zijn opgenomen in de teamopgave zelf worden óók 
beschouwd als latere toevoeging en vormen dus een risico. Zie ook het punt hierboven.  
* In de 3e divisie heren is spelen op vrijdagavond toegestaan. De aanvangstijd dient dan op 20:00 
uur te liggen.  
 
 
Speelschema landelijk senioren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 sep 25 sep 2 okt 9 okt 16 okt 30 okt 6 nov 20 nov 27 nov 13 nov 

                    

A – B F – A A – C E – A A – D B – A A – F C – A A – E D – A 

C – D B – C E – B B – D F – B D – C C – B B – E D – B B – F 

E – F D – E D – F C – F C – E F – E E – D F – D F – C E – C 

          
NB: Voor de Eredivisies en 1e divisie heren wordt binnen bovenstaande speelweken een 
alternatief schema voor de reguliere wedstrijden aangemaakt. 
De play off en play down in de eredivisies worden aansluitend aan de reguliere wedstrijden 
gespeeld.
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Inschrijving landelijke seniorencompetitie najaar 2020   
 Hierna volgen de aanwijzingen voor de inschrijving via NAS van de najaarscompetitie 2020.  Het 
is van belang dat alle verenigingen de gegevens tijdig en correct in NAS zetten zodat we de 
competitie tijdig kunnen indelen en bekend maken, zodat ook de afdelingen voldoende tijd hebben 
om hun competitie te organiseren.   
 Opgave 
In NAS is de competitie najaar 2021 opengesteld.  Alle gegevens dienen uiterlijk 1 juli 2021 in 
NAS te zijn ingevoerd. De opgave kan alleen verwerkt worden als ze definitief is. Voorlopige 
opgaven en opgaven in concept worden als niet ingediend beschouwd; de betreffende teams 
worden niet opgenomen in de landelijke seniorencompetitie.   
 Als u afziet van de rechten op een plaats in de landelijke seniorencompetitie graag hierover een 
bericht sturen naar de HCL.  Als verenigingen graag in een lagere klasse willen uitkomen dan 
waarop ze recht hebben kan daarvoor een verzoek bij de HCL worden ingediend.  

 Voor wedstrijden op zaterdag geldt dat het aanvangsuur niet vroeger mag zijn dan 13.00 uur en 
niet later dan 17.00 uur. Dispensatie hierop is mogelijk mits er goede argumenten worden vermeld 
bij de “algemene opmerkingen”.  In verband met de inzet van officiële scheidsrechters is 
dispensatie voor deze aanvangstijd in de 1e divisie heren niet mogelijk. In de 3e divisie heren mag 
ook op vrijdagavond worden gespeeld. De aanvangstijd ligt dan op 20:00 uur  
Damesteams 
Het laagste damesteam dient uit minstens 4 speelsters te bestaan of er dienen minimaal twee 
speelsters als invalster te worden opgegeven. U kunt ze opgeven bij de “algemene opmerkingen”  
Het doel is tweeledig:   
• Het voorkomt dat een team bij een blessure of ziekte meteen in de problemen komt;   
• Het voorkomt dat er invalsters gaan meedoen die het damesteam zodanig versterken dat er  
sprake kan zijn van competitievervalsing.  Te sterke invalsters kunnen worden geweigerd om als 
invalster in een damesteam te mogen  uitkomen.   
 Voor de landelijke damescompetitie geldt volgende aanvullende opmerking:  
 Nieuwe teams (tw. teams die niet in de voorjaarscompetitie 2020 zijn uitgekomen) kunnen indien 
hun sterkte – de gemiddeld gewogen teamrating – dit rechtvaardigt conform artikel 41 punt 5 van 
het competitiereglement een van motivatie voorzien verzoek doen om ingedeeld te worden in een 
hogere divisie. De uiteindelijke toekenning hiervan blijft ter beoordeling van de HCL en is 
afhankelijk van de sterkte van het betreffende team in relatie tot die van de overige teams in de 
drie divisies.  
Wensen 
Belangrijk zijn de wensen die u heeft. Ze dienen te worden vermeld bij de ‘algemene opmerkingen’ 
of bij de ‘opmerkingen per team’ als de wensen een specifiek team betreffen.  De wensen kunnen 

op de gebruikelijke wijze worden aangegeven:  • H1 / H2 = heren 1 niet gelijk thuis met heren 2  • 
(D1,D2) / H3 = dames 1 en dames 2 niet gelijk thuis met heren 3  Belangrijk is dat u aangeeft 
waarom u deze wensen heeft. De motivatie geeft een indicatie van het belang dat een vereniging 
heeft om deze wensen gerealiseerd te krijgen. Wensen zonder argumentatie hebben de laagste 
prioriteit. Wensen zijn geen rechten !  Aangezien de eredivisies een afwijkend programma hebben 
is het niet mogelijk om ze bij deze wensen te betrekken. De specifieke wensen kunnen bij de 
eredivisieteams worden vermeld.   
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Speeladres 
Laat de juiste gegevens van de speelzaal en de wedstrijdsecretaris landelijke seniorencompetitie 
in NAS vermelden. Deze gegevens worden opgenomen bij het competitieprogramma. Indien nodig 
kunnen de gegevens van de speelzaal door de secretaris of de ledenfunctionaris van de 
vereniging worden aangepast (zie hiervoor 3.1.2. van de handleiding ledenadministratie). De 
wedstrijdsecretaris dient te worden opgenomen onder <Bestuur en commissies>functionarissen 
beheren> (zie hiervoor 3.3.2. van de handleiding ledenadministratie). Geef uw juiste 
telefoonnummer en e-mailadres door aan de secretaris of de ledenfunctionaris van de vereniging.   
Mutaties 
Na het uitkomen van het competitieboek dient u mutaties wat zaal en wedstrijdsecretaris betreft 
ALTIJD ook rechtstreeks door te geven aan de HCL, die de wijzigingen op kan nemen in het 
competitiebulletin. Formeel worden de wijzigingen pas na opgave aan de HCL officieel.  
Dispensaties 

Jeugdleden geboren vanaf 2006 dienen dispensatie te hebben om aan de landelijke 
seniorencompetitie deel te mogen nemen. Dat geldt ook voor invallen. Het is voor jongens nooit 
toegestaan om zowel aan de landelijke senioren- als de landelijke jeugdcompetitie deel te nemen, 
ook niet al invaller. Voor meisjes is er die mogelijkheid wel.   
  
Sophie Dijkers – HCL  
tel. 06 15380007  
email: HCL@tafeltennis.nl 
 

 

 
Hoofdjeugdcompetitieleider 

Inschrijving Landelijke Jeugdcompetitie Najaar 2021 

Hierbij volgen de aanwijzingen voor de inschrijving via NAS van de Landelijke Jeugdcompetitie 
najaar 2021. 

Aangezien zowel de landelijke jeugd competitie voorjaar 2020 als die van het voorjaar 2021 niet 
zijn uitgespeeld (net als de afdelingscompetities ) is er bij de samenstelling  van de 
najaarscompetitie 2021 geen doorstroming van kampioenen naar een hogere klasse.  

De najaarscompetitie wordt conform art. 45 van het Competitiereglement op basis van sterkte van 
de opgegeven teams ingedeeld. De sterkte van de teams wordt vastgesteld met behulp van de 
ELO ranglijst van 1 juli 2021. 

De najaarscompetitie zal bestaan uit  de volgende klassen. ; Landelijk A 2 x 6 teams ,Landelijk B 2 
x 6 teams Landelijk C 4 x 6 teams.                                                                                    
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De volgende punten zijn van belang: 

Het is van belang dat alle verenigingen de gegevens tijdig en correct in NAS zetten zodat we de 
competitie tijdig kunnen indelen en bekend maken, zodat ook de afdelingen voldoende tijd hebben 
om hun competitie te organiseren. 
 
Alle gegevens dienen 1 juli 2021  in NAS te zijn ingevoerd. De opgave kan alleen verwerkt worden 
als ze definitief is. Voorlopige opgaven en opgaven in concept worden als niet ingediend 
beschouwd; de betreffende teams worden niet opgenomen in de landelijke jeugdcompetitie. 

 
Het is mogelijk dat uw team(s) geweigerd worden omdat ze te zwak zijn . U krijgt hiervan zo spoedig 
mogelijk bericht, uiterlijk 20 juli 2021. De afdelingscompetitieleiders zullen hiervan op de hoogte 

worden gesteld. 
 

Spelers en speelsters moeten geboren zijn ná 31 december 2001. Zij die geboren zijn in 2002 zijn 
officieel senior maar mogen nog een jaar in de Jeugdcompetitie uitkomen. Dit hoeft niet afzonderlijk 
te worden aangevraagd. 
 
Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld: Het aanvangsuur mag niet vroeger zijn dan 11.00 
uur en niet later dan 15.00 uur.  
 
Belangrijk zijn de wensen die u heeft. Ze dienen te worden vermeld bij de “algemene opmerkingen 
“of bij de opmerkingen per team”als de wensen een specifiek team betreffen. Belangrijk is dat u 
aangeeft waarom u deze wensen heeft. De motivatie geeft een indicatie van het belang dat 
een vereniging heeft om deze wensen gerealiseerd te krijgen.  
Wensen zonder argumentatie hebben de laagste prioriteit. Wensen zijn ook geen rechten! 
         
Spelers/speelsters dienen in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschapsbewijs. Meld voor 1 juli 
 leden, die gaan deelnemen aan de najaarscompetitie, aan als competitiegerechtigd lid muteer 
uiterlijk 1 juli basisleden naar competitiegerechtigd lid. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk voor 
het competitiegerechtigd maken van haar opgegeven leden. 
 
Verzoeken om spelers /speelsters toe te voegen NA de sluiting van de opgave van 1 juli 202l  
dienen te worden ingediend bij de HJCL. 
 

Zorg dat de gegevens van uw zaal, wedstrijdsecretaris juist in NAS zijn vermeld. Na het uitkomen 
van het competitieboek dient u mutaties wat zaal en wedstrijdsecretaris betreft ALTIJD ook 
rechtstreeks door te geven aan de HJCL, die de wijzigingen op kan nemen in het 
competitiebulletin. Formeel worden de wijzigingen pas na opgave aan de HJCL officieel. 
 

Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
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