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Jeugd:
 Jeugd Najaarscompetitie 2021 online

JEUGD:
Jeugd Najaarscompetitie 2021 online:
Beste jeugdwedstrijdsecretarissen,
De indeling voor de competitie van 2021 is bekend, we mogen eindelijk weer!
Met 49 teams hebben we waarschijnlijk een absoluut dieptepunt bereikt, maar ik zie bij veel clubs veel nieuwe aanwas,
dus laten we hopen dat we het met zijn allen gaan omdraaien.
Dat er veel teams zijn uitgevallen betekent dat bijna iedereen een stuk hoger is gaan spelen, dus schrik niet van een
“te hoge” indeling (de 5e klasse is bijvoorbeeld komen te vervallen).
Deze competitie is er een hoop nieuw, zo is dit het eerste seizoen dat we gebruik maken van “FlexMatch”, een systeem
waar teams met een wisselend aantal spelers kunnen spelen. Zie Competitiebulletin 4 voor meer informatie hierover.
Belangrijk is dat verenigingen voorbereid zijn, het papieren wedstrijdformulier is hiervoor niet meer bruikbaar, er dienen
uitgeprinte formulieren aanwezig te zijn bij de verenigingen.
Om zoveel mogelijk aan de wensen van de verenigingen te voldoen zijn er wat teams van clubs in dezelfde poule
terecht gekomen die niet tegen elkaar beginnen. Als we dit zouden doorvoeren zou het betekenen dat sommige teams
altijd alleen moeten spelen, dat is niet alleen voor de vereniging niet wenselijk, maar ook voor de spelers minder leuk.
In de hogere klassen, zoals bijvoorbeeld in de hoofdklasse, is de sportieve afweging anders, daar beginnen de teams
wel tegen elkaar.
Ik kan me voorstellen dat sommigen niet gelukkig zijn met de reistijden, maar we hebben helaas momenteel niet
genoeg teams dit beter te verdelen. Er is nu om deze reden al gekozen voor poules van 4, maar de gevolgen van een
team dat uitvalt zijn dan rampzalig. Laten we uitval hier koste wat kost voorkomen, onthoudt dat 2 spelers voldoende
zijn om een wedstrijd te kunnen spelen.
Aangezien het mogelijk is met 2 spelers kampioen te worden in de hoofdklasse, maar je 3 spelers nodig hebt om
landelijk te spelen, is er de volgende regel voor de hoofdklasse toegevoegd.
Een team kan alleen uit de hoofklasse promoveren wanneer deze minimaal de helft van de wedstrijden met 3
spelers heeft gespeeld.
Daarnaast wordt ook het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) verder getest, ik wil iedereen vragen om te controleren of
de juiste autorisaties per team geregeld zijn in het NAS.
De wedstrijdformulieren moeten opgestuurd worden naar Wouter Zegers (AJCL) in Wilp, het adres staat onderaan dit
bulletin.
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

De jeugdcompetitie is komend seizoen als volgt opgebouwd:
Klasse

aantal poules

teams per poule

aantal teams

Hoofdklasse

1

6

6

1e klasse

1

6

6

2e klasse

1

6

6

3e klasse

1

6

6

4e klasse

2

6

12

4e klasse

2

4

8

Startersklasse

1

5

5

De verenigingen hebben dus in totaal 49 jeugdteams ingeschreven in de afdelingscompetitie NJ2021.
Met vriendelijke groet,
Wouter Zegers
AJCL afdeling Oost

____________________________________________________________________________________

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Han Oldenburg
Soerensebeek 18
8033 DM Zwolle
Tel.nr. 06-55964952
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Wouter Zegers
H.W. Iordensweg 136
7384 AK Wilp (GLD)
Tel.nr. 06-57099583
ajcl@nttb-oost.nl
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