
Vervolg afdelingscompetitie, de opties 

Concreet denken we in de afdeling Limburg momenteel aan drie opties. Bij het bepalen van de opties 

hebben we rekening gehouden met de late zomervakantie dit jaar en de gewijzigde leeftijdsgrens 

jeugd/senioren. 

De zomervakantie Zuid loopt dit jaar van 24 juli tot en met 5 september 2021. Dit betekent dat we er 

vanuit gaan dat er op de zaterdagen van 24 juli tot en met 4 september geen competitiewedstrijden 

gepland kunnen worden. 

Doordat de leeftijdsgrens jeugd/senioren aangepast is, zijn alle spelers die dit seizoen uit mogen 

komen in de jeugdcompetitie ook volgende seizoen gerechtigd om in de jeugdcompetitie te spelen. 

In principe is er dus geen mutatie jeugd naar senioren. 

Zie hiervoor ook https://limburg.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli-2021/ 

Optie 1 Najaarscompetitie 2020 uitspelen in de juni en juli 2021 

Toelichting Er zijn nog vijf tot zeven speeldagen te plannen. Uitslagen van de gespeelde 
wedstrijden september en oktober 2020 blijven staan. Speeldagen 5, 12, 19, 26 
juni / 3, 10  juli. Dat betekent dat er wellicht enkele wedstrijden bij de senioren 
door de weeks extra gespeeld moeten worden. 

Voordelen  + Een reeds gestarte competitie wordt alsnog uitgespeeld en in september kan er 
gestart worden met een nieuwe competitie. 

+ Bij de senioren vindt er ook nog promotie en degradatie plaats. 

+ De gespeelde wedstrijden zijn niet (weer) ‘voor niets’ gespeeld. 

Nadelen − Bij de senioren kan de kampioen van de 1e klasse wellicht niet promoveren 
naar de regionale hoofdklasse. 

− Bij de jeugd kan de kampioen van de 1e klasse niet promoveren naar de 
landelijke competitie. Wellicht is er wel een plaats beschikbaar. 

− Deze optie is eigenlijk alleen mogelijk als er een groot deel van de teams kan en 
wil spelen. 

onzekerheden o Kan er gespeeld worden in deze periode? 
o Willen de spelers spelen in deze periode? 
o Zijn de (meeste) teams in (grotendeels) dezelfde samenstelling beschikbaar? 
o Zijn de accommodaties beschikbaar in deze periode? 

 

Optie 2 Najaarscompetitie 2020 uitspelen in de september en oktober 2021 

Toelichting Er zijn nog vijf tot zeven speeldagen te plannen. Uitslagen van de gespeelde 
wedstrijden september en oktober 2020 blijven staan. Speeldagen 4, 11, 18, 25 
september / 2, 9, 16 oktober. (Op 4 september alleen achterstallige wedstrijden senioren.) 

Voordelen  + Mocht er door de coronamaatregelen niet het hele najaar gespeeld kunnen 
worden is de kans veel groter dat er (toch) een competitie voltooid kan 
worden. 

+ Na afronding kan er ‘normaal’ gepromoveerd worden naar regionale 
hoofdklasse senioren en landelijke jeugdcompetitie in het voorjaar 2022. 

+ De gespeelde wedstrijden zijn niet (weer) ‘voor niets’ gespeeld. 

+ De competitie kan zonder opnieuw in te delen gemakkelijk en snel gepland 
worden. 

Nadelen − De competitie is na zeven speelrondes afgerond. Om aansluitend nog een 
nieuwe en volledige najaarscompetitie te starten is niet haalbaar. 
(Het mogelijk om aanvullend een halve competitie of bijvoorbeeld een soort 
bekercompetitie of andere wedstrijdvorm te spelen. De data 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 
4-12, 11-12 en 18-12 zijn daarvoor beschikbaar.) 

− De afdelingscompetitie wijkt qua speeldata af van de landelijke competitie. 

onzekerheden o Coronamaatregelen in september zijn nu nog niet in te schatten. 
o Zijn de (meeste) teams in (grotendeels) dezelfde samenstelling beschikbaar? 

https://limburg.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli-2021/


 

Optie 3 
Najaarscompetitie 2020 als beëindigd beschouwen en in september 2021 een 
geheel nieuwe competitie starten (met een nieuwe indeling) 

Toelichting Nieuwe indeling op basis van teamrating voor alle klassen. Gehele competitie 
volgens speelwijze vanaf najaar 2020. Uitslagen uit 2020 komen te vervallen. (ELO 
punten blijven wel gehandhaafd.) Start op 11 of 18 september, einde 11 of 18 
december. 

Voordelen  + Geen praktische problemen qua teams die deels uit elkaar vallen. 

Nadelen − Kans dat ook de nieuwe competitie wederom niet uitgespeeld kan worden als 
gevolg van vierde of vijfde golf. 

− Eerder gespeelde wedstrijden zijn (weer) ‘voor niets’  gespeeld. 

onzekerheden o Coronamaatregelen in september zijn nu nog niet in te schatten. 

 

Er zijn nog een tweetal zaken die benoemd moeten worden omdat ze van belang zijn bij het 

uitspelen van de eerder gestarte competitie: 

+ We verwachten minder afhakers als we de eerder gestarte competitie uitspelen. 

+ De werkgroep Competitiezaken kan en zal soepel omgaan met ‘noodzakelijke’ aanpassingen 

binnen teams. Er zal vooral gedacht worden in oplossingen. 


