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LANDELIJKE 

JEUGDCOMPETITIE                                                                                                                                                            

seizoen 2022/2023  - voorjaarscompetitie 2023 

Algemeen 

U wordt verzocht de inleidende pagina’s goed te bestuderen, zodat u niet voor verrassingen 

komt te staan. Mochten er in het programma onjuistheden voorkomen neem dan direct 

contact op met de competitieleider (HJCL). In alle gevallen waarin deze aanvullende 

bepalingen niet voorzien, wordt verwezen naar het Competitie Reglement.  

Wijzigingen, aanvullingen en andere relevante informatie wordt via het Competitie bulletin, 

dat op basis van art.15 van het CR de status van HB besluit heeft , officieel aan de 

verenigingen  doorgegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden  aan de informatie op 

de website van de NTTB.  

 

1.Speelvorm van  de competitie   

Een wedstrijd in de Landelijke Jeugdcompetitie bestaat uit 9 enkelspelen en een dubbelspel.  

Er wordt gespeeld volgens het best off five systeem. Er mag een 4e speler worden opgesteld 

voor het dubbelspel mits deze speler wel op de teamlijst van dit team staat opgegeven.                                                                                                

2.Opgave teams en nummering 

De teams dienen op volgorde van sterkte te worden opgegeven. 

3.Toevoegen speler aan een team na de teamopgave. 

Zie art. 24.6.A van het CR. 

4.Deelname jeugdleden aan seniorencompetitie 

Zie art. 21 van het CR. 

5.Invalbepalingen 

Wanneer en speler van een team verhinderd is een wedstrijd te spelen, mag een andere 

speler, behorende tot dezelfde vereniging en opgegeven voor een jeugdteam met een hoger 

nummer, invallen. Per competitiehelft geldt een maximum van drie invalbeurten.(Art.31 van 

het CR) 

                                                                                                                                  

Invalverboden voor Landelijke Jeugdcompetitie voorjaar 2023.   

Rijnsoever; N.de Klerk 4032009 , team 2 invalverbod voor F.Vooijs 4186646 team 1                    

De Boer Taverzo  ; T.Bos 4196358, team 2 invalverbod voor M.Strookman 4183614 team 2                                                                                                  

6.Omvang en structuur Landelijk Jeugdcompetitie 

Kampioensgroep    1 groep van 7 teams                                                                                                                 

Landelijk A Jeugd   1 groep van 6 teams                                                                                                    

Landelijk B Jeugd   2 groepen van 6 teams                                                                                            

Landelijk C Jeugd   4 groepen van 6 teams                                                                                          

Totaal 50 teams 

 



De kampioensgroep Jeugd speelt een halve competitie waarna er een rangschikking wordt 

opgemaakt. De hoogst geëindigde 4 teams zullen worden  ingedeeld in “groep 1”. In deze 

groep zullen de teams via een zogenaamde “play off” ( 1-4 en 2-3) uitmaken welke teams  er 

in de Finale komen. De teams spelen zowel een uit als een thuiswedstrijd . In de 

Kampioensgroep dient de 1e halve finale geheel te worden uitgespeeld. Als bij de return de 

beslissing is gevallen mag de wedstrijd gestopt worden. De winnaars strijden vervolgens om 

het Kampioenschap van Nederland via een beslissingswedstrijd op neutraal 

terrein.                                                                                                                                                                               

De laagst geëindigde 3 teams worden ingedeeld in “groep 2” en spelen nog een halve 

competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde wedstrijden meetellen 

voor de eindrangschikking .                                   

7.P/D Regeling 

De Kampioen van Nederland in de Landelijke Jeugdcompetitie heeft recht op een plaats in 

de Landelijke Seniorencompetitie, in de eerste competitie van het daarop volgende 

wedstrijdseizoen, mits de samenstelling voor tenminste 2/3 gelijk blijft. Een vereniging kan 

van dit recht gebruik maken door voor 1 juni 2023 opgave te doen bij de HCL. 

Het Najaar; 

De competitie wordt in het najaar ingedeeld , conform  art.44 van het CR , op basis van 
sterkte van de opgegeven teams. Dat wil zeggen dat geen enkel team “recht” heeft op een 
plaats.De afdelingskampioenen van het voorjaarsseizoen krijgen een plaats in landelijk C 
mits de samenstelling van het team tenminste voor 2/3 of 3/4 gelijk is gebleven, anders 
vervalt het recht op de plaats. 

De Najaarscompetitie zal in principe bestaan uit  de volgende klassen. ;                           
Landelijk A 2 x 6 teams , Landelijk B 2 x 6 teams Landelijk C 3 x 6 teams.                                               
Mocht het , om de kampioenen  uit de afdelingen te kunnen plaatsen noodzakelijk zijn ,      
kan er altijd een groep landelijk C toegevoegd worden.             

 

8.Beslissingswedstrijden 

De Finale Kampioensgroep  is een beslissingswedstrijd in de zin van art.35 van het CR. 

9.Wedstrijdrooster en uitstel van wedstrijden 

Alle wedstrijden zijn vastgesteld op Zaterdag met een aanvangstijd tussen 11:00 uur en 

15:00 uur. De in het programma vastgestelde wedstrijden dienen op de aangegeven data en 

aanvangsuren te worden gespeeld. Er bestaat geen bezwaar om in onderling overleg tot 

een ander aanvangsuur of speeldag te komen. Voorwaarde is echter dat de wedstrijd 

uiterlijk op de zondag direct volgend op de oorspronkelijke datum is gespeeld.   

Afwijken van het programma is überhaupt uitsluitend mogelijk na voorafgaande goedkeuring 

van de HJCL.                                                                                                                                            

Na goedkeuring van de HJCL dienen alle veranderingen door BEIDE verenigingen 

schriftelijk te worden bevestigd aan de HJCL. 

Verzoeken van uitstel vanwege vakantie, geen zaal ed. kunnen niet worden ingewilligd. 

Wanneer een vereniging niet over een zaal beschikt kan de wedstrijd in een andere, 

goedgekeurde zaal, worden gespeeld. Uitstel van een wedstrijd wegens bijzondere 

weersomstandigheden kan alleen worden gegeven als het openbaar vervoer is uitgevallen. 

Neem in dit geval even contact op met de HJCL . 



10.Wedstrijdformulier 

In het voorjaar wordt opnieuw gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijdformulier via de 

NTTB-app. Na afloop van de wedstrijd moet de uitslag door beide teams in de app worden 

geaccordeerd. De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging hoeft het formulier 

niet meer in te voeren. Wel moet dit door de wedstrijdsecretaris in NAS door middel 

van verificatie worden ingediend. Het niet verifiëren/indienen in NAS valt onder de 

boeteregeling. 

Alle verenigingen zijn verplicht om de gegevens van  de thuiswedstrijden UITERLIJK 

ZONDAG OM 12:00 UUR in NAS te verwerken. Het te laat of foutief inbrengen van het 

wedstrijdformulier wordt oer formulier beboet. Voor wedstrijden die op een andere dag 

gespeeld worden dienen de gegevens uiterlijk de volgende dag voor 12:00 uur in NAS te zijn 

ingevoerd. 

 

11.Eisen sportkleding nvt 

12.Tegelijkertijd uitkomen in meerdere competities nvt 

13.Onvolledig uitkomen in competitiewedstijden nvt 

 

 

14.Boetes 

BOETELIJST 2023 
 
Boete Nr.  Omschrijving 2023 

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; 
per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in 
NAS per team 

€ 10,00 

2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter € 10,00 

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd € 7,50 

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 
(verdere maatregelen kunnen volgen) € 30,00 

5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 10,00 

6. Het niet kunnen tonen van een lidmaatschapsbewijs of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd, per persoon € 7,50 

7a. Het onvolledig , onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per 
formulier 

€ 7,50 

7b. Voor de competities waar het DWF formeel ingevoerd is: Als een of beide teams het 
DWF niet of niet compleet invullen, inclusief inzenden door het ene team en 
bevestigen (= digitale handtekening) door het andere team, per team 

€ 7,50 

8. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de 
competitiewedstrijd of per wedstrijd € 7,50 

9a. Voor regio’s die met het papieren wedstrijdformulier werken én waarbij deze nog 
dient opgestuurd te worden naar de Competitieleider: Het te laat inzenden van het 
wedstrijdformulier, per formulier 

€ 7,50 

9b. Voor regio’s waar het papieren wedstrijdformulier alleen op verzoek van de 
Competitieleider opgestuurd hoeft te worden: het niet inzenden van het 
opgevraagde wedstrijdformulier binnen de gestelde termijn 

€ 7,50 



10. Voor regio’s die met het papieren wedstrijdformulier werken én waarbij deze nog 
dient opgestuurd te worden naar de Competitieleider: Het niet inzenden van het 
wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip) 

€ 15,00 

11. Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening van 
de begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team. Let op: als een jeugdteam niet 
begeleid is dient dit als opmerking toegevoegd te worden in het opmerkingen veld 
(voor het indienen of bevestigen van de uitslag) 

€ 10,00 

12. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 
beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) € 30,00 

13. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon   

Eredivisie € 135,00 

1e divisie € 110,00 

2e divisie € 80,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 55,00 

landelijk A jeugd € 30,00 

overige klassen € 15,00 

14. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team   

Eredivisie € 135,00 

1e divisie € 110,00 

2e divisie € 80,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 55,00 

landelijk A jeugd € 30,00 

overige klassen € 15,00 

15. Het niet-opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team   

Eredivisie € 275,00 

1e divisie € 220,00 

2e divisie € 165,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 110,00 

landelijk A jeugd € 55,00 

overige klassen  € 30,00 

16. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de 
competitieleider is noodzakelijk)   

Eredivisie € 275,00 

1e divisie € 220,00 

2e divisie € 165,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 110,00 

landelijk A jeugd € 55,00 

overige klassen  € 30,00 

17. Voor de competities waar het DWF formeel ingevoerd is: Het niet tijdig verifiëren en 
bevestigen van de uitslagen in NAS door de wedstrijdsecretaris van het 
thuisspelende team, per formulier 
- Bij wedstrijden op maandag: woensdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op dinsdag: donderdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op woensdag: vrijdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op donderdag, vrijdag of zaterdag: zondag om 12.00 uur. 
- Bij wedstrijden die op zondag gespeeld worden: maandag om 12.00 uur. 

€ 15,00 

   
    

 
 

 



15.Wedstrijdrooster voorjaar 2023 

 

 

 

Correspondentie 

Correspondentie betreffende verenigingsgegevens dient te worden  gezonden aan; 

Bondsbureau NTTB                                                                                                                      
Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein                                                                                                                  
Of Postbus 2650,  3430 GB Nieuwegein 

 
         Alle correspondentie betreffende de landelijke Jeugdcompetitie dient te worden gezonden aan:  

HJCL                                                                                                                                              

Joke Wijker                                                                                                                              

06-18336061                                                                                                                     

HJCL@tafeltennis.nl 

 

Besluit Competitieleiding 

Indien een team/club het besluit van de competitieleider betwist kan hij/zij dit kenbaar maken 

bij de betreffende competitieleider. Hij/zij zal daarna het besluit, in overleg met de rest van 

de competitieleiding heroverwegen. Indien je als team/club het ook niet eens bent met dit 

besluit kun je protest aantekenen bij de landelijke commissie competitiezaken. Zij zullen aan 

de hand van de nationale regels en specifieke aanvullende bepalingen een besluit nemen. 

  

 

voorjaar 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt 1-apr 8-apr 15-apr 22-apr

A – B F – A A – C E – A A – D B – A NK-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 diverse E – D F – D F – C E – C

evene-

menten

7/8teams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28-jan 4-feb 11-feb 25-feb 4-mrt 18-mrt 1-apr 8-apr 15-apr 22-apr

A - F F - G A - C E - A A - H B - H NK-A A - B halve fin halve fin halve fin

C - H B - C E - F B - F F - D D - E diverse C - D

E - B D - A D - B C - G C - E F - C evene- E - G

G - D H - E G - H H - D G - B G - A menten H - F 5 t/m 7 5 t/m 7 5 t/m 7

mailto:HJCL@tafeltennis.nl

