Het ontstaan van de Jeugd Challenge
In het seizoen 2015-2016 zijn we (in Noord-Limburg) gestart met wedstrijden voor
jeugdspelers en –speelsters die nog niet zo lang tafeltennissen. Op vier zondagen
speelden van 10.00 tot 13.00 uur gemiddeld 27 jeugdige tafeltenniss(t)ers ca. 5
wedstrijden.
De volgende seizoenen is het circuit uitgebreid. Nu worden er wedstrijddagen in Noord- en
Zuid-Limburg gespeeld. Als afsluiting vindt er een gezamenlijke ‘finale’ plaats. Afgelopen
seizoenen deden er 12 clubs mee en het aantal deelnemers varieert van 16 tot 29
deelnemers.
Jeugd Challenge Zuid en Noord
Ook dit seizoen willen we de wedstrijdcyclus zowel in Noord- als in Zuid-Limburg
organiseren. Indien het totaal aantal deelnemers voor Noord- en Zuid-Limburg in een
speelronde onder de 30 ligt, zal er gekeken worden of er samen op één locatie gespeeld
kan worden.
Wedstrijdopzet 2019-2020
Op een zondagochtend spelen alle deelnemers ca. 5 wedstrijden. Een wedstrijd duurt
altijd drie games. Elke gewonnen game levert een punt op! Dus een 1-2 ‘nederlaag’ levert
toch een punt op. 
De deelnemers worden per dag (per locatie) ingedeeld in drie verschillende niveaus.
Binnen die niveaus wordt meestal volgens het Zwitsers Systeem gespeeld. In sommige
gevallen (kleinere groepen) wordt er voor meerkampen gekozen.
Het laagste niveau (de echte starters, die net op kunnen slaan) sluiten af met een
spelvorm gerelateerd aan tafeltennis. De gezamenlijke prijsuitreiking is de vaste afsluiting.
Wedstrijdcyclus
Zowel in Noord als in Zuid-Limburg worden vier aparte wedstrijddagen georganiseerd. Als
seizoensafsluiting is er een vijfde dag waarop zowel deelnemers uit het noorden als uit het
zuiden spelen. Elke wedstrijddag wordt zo veel mogelijk op een andere locatie gespeeld.
Elk seizoen zullen er dus bij voorkeur negen verschillende verenigingen als gastheer
optreden.
De deelnemers mogen uiteraard aan alle 5 (4 in Noord of Zuid en de gezamenlijke dag)
wedstrijddagen (rondes) deelnemen. Maar het is ook mogelijk om enkele keren deel te
nemen. We hopen natuurlijk dat de meeste spelers en speelsters vier of vijf keer
meedoen. Instromen in de loop van het seizoen is natuurlijk mogelijk!
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Flexibel
De spelers kunnen zich aan het begin van het seizoen al opgeven voor alle rondes. Ca. 14
dagen voor een speelronde krijgt de vereniging een overzicht van de (voorlopige) opgaves
en kan de vereniging de definitieve aanmelding doen voor de speelronde. Ook kinderen
die nog niet op het voorlopige overzicht staat kunnen aangemeld worden. Mochten zich er
op het laatste moment nog kinderen aan of af willen melden, dan kan dit meestal. Daarin
kan de organisatie heel flexibel zijn. Dat heeft ook te maken met de opzet van de
wedstrijddagen en indeling van de wedstrijden.
Alle verenigingen
Dit seizoen staat de Jeugd Challenge open voor alle verenigingen in de afdeling Limburg.
Verenigingen uit Midden-Limburg
Verenigingen uit Midden-Limburg kunnen zowel in Noord- als in Zuid Limburg deelnemen.
We vragen aan deze verenigingen of ze een voorkeur hebben. Als organisatie willen we
echter graag de mogelijkheid hebben om hier in sommige gevallen mee te kunnen
‘schuiven’. Als er op één dag 15 deelnemers in Noord zijn en 35 in Zuid en het is mogelijk
om door het ‘schuiven’ van één of meerdere verenigingen naar bijvoorbeeld 23 en 27 te
gaan dan zou dat een goede optie zijn.
Spelniveau
De competitievorm is in eerste instantie bedoeld voor jeugdspelers die nog niet zo lang
tafeltennissen. Maar daarnaast is het een platvorm voor kinderen die net beginnen (als je
maar kunt opslaan), maar die niet op zaterdag competitie kunnen spelen of kinderen die al
iets ouder zijn en daardoor bijvoorbeeld niet in de laagste klasse van de
zaterdagcompetitie uit mogen komen.
In de praktijk betekent dit een wedstrijdniveau van 3e tot en met 5e klasse op zaterdag (te
verdelen over twee niveaus op zondag) én spelers die starterscompetitie spelen of die nog
geen competitie spelen, de echte starters (één niveau op zondag). Na elke wedstrijdronde
kan een deelnemer een niveau omhoog of omlaag gaan. Dit is afhankelijk van de prestatie
en het deelnemersveld van de volgende ronde. Het is ons doel om iedereen om zijn of
haar eigen niveau te laten spelen.
Wedstrijdleiding
Momenteel zijn er slechts twee wedstrijdleiders. In de loop van het seizoen willen we door
één of twee bijeenkomsten mensen binnen de vereniging ‘opleiden’ zodat er een vaste
groep van zo’n vier á vijf personen ontstaat, die de organisatie op zich kan nemen.
Begeleiding
Per vereniging verwachten we dat er minimaal één begeleider aanwezig is. Doordat er
tussen de games niet gecoacht wordt kan het aantal begeleiders beperkt blijven.
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Bekers, medailles, certificaten
Voor de beste vereniging (zowel in Noord als in Zuid) is er een wisselbeker. Deze beker
wordt na elke wedstrijdronde uitgereikt.
Voor de kinderen zijn er elke ronde medailles voor de winnaars per klasse/niveau.
Alle deelnemers krijgen bij diverse speelrondes een aandenken of iets dergelijks. (Dit
moet voor het seizoen 2019-2020 nog uitgewerkt worden.)
Speellocaties
Voor dit seizoen zijn we nog op zoek naar de speellocaties.
Alle verenigingen kunnen als gastheer optreden. Uiteraard moet de locatie aan een aantal
eisen voldoen:





Beschikbaar op zondagochtend van 9.30 – 13.30 uur
Er dient een kantine aanwezig te zijn die op dezelfde tijden geopend is.
Er moeten minimaal 6, bij voorkeur 8 tafels te plaatsen zijn.
Alle tafels moeten voorzien zijn van een telbord (met teltafel o.i.d.)

Als gastvereniging ontvangt de vereniging geen vergoeding voor het beschikbaar stellen
van de accommodatie. Daar staat tegenover dat ze geen reiskosten hebben en er ook een
kantine opbrengst te behalen is.
We willen de verenigingen vragen om op korte termijn door te geven of ze als gastheer
willen optreden. Geef hierbij één of meerdere voorkeursdata aan. Wil een vereniging
gastheer zijn, maar zijn er praktische problemen m.b.t. bijvoorbeeld het aantal tafels of de
tijden, dan kan de vereniging dit ook kenbaar maken.
Als zich er meer verenigingen aanmelden dan dit seizoen nodig zijn, dan zullen er een
aantal vereniging volgend seizoen aan de beurt komen.
Speeldata 2019-2020
ronde

Noord en Zuid

ronde 1

27 oktober 2019

ronde 2

8 december 2019

ronde 3

26 januari 2020

ronde 4

22 maart 2020

ronde 5

26 april 2020

Inschrijfgeld
De Jeugd Challenge is gratis voor de deelnemers. De verenigingen dragen de kosten voor
het beschikbaar stellen van de accommodatie, waardoor er alleen kosten zijn voor de
prijzen en organisatie. Deze kosten worden vanuit het afdelingsbudget betaald.
Jeugd Challenge
De naam Jeugd Challenge heeft een lijntje naar Table Stars Challenge een
opleidingstraject dat zich richt op dezelfde doelgroep.
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Wat waren de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de wedstrijdvorm?

 Spelers en speelsters kunnen zich individueel opgeven. Je hoeft dus niet met een
aantal spelers/speelsters van hetzelfde wedstrijdniveau deel te nemen.

 Deelnemers hoeven niet elke wedstrijddag te kunnen. Sterker nog ze kiezen zelf de
geschikte wedstrijddag uit.

 Spelers/speelsters spelen de helft van de tijd zelf, ze tellen een kwart van de tijd en zijn
het resterende deel vrij om even wat te kunnen drinken/eten. De wedstrijden worden
daarbij zoveel mogelijk gepland volgens het principe: spelen – tellen of vrij – spelen –
tellen of vrij – spelen – tellen of vrij enzovoort.

 Geen coaching tussen de games. Wel begeleiding voor en na de wedstrijd. Dat kan ook
richting spelers/speelsters van andere verenigingen.

 Geen nieuw toernooi ontwikkelen, maar een aanvulling of alternatief voor de
zaterdagcompetitie bieden.
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