Aan alle Verenigingen in de Afdeling Limburg

Verzonden aan Secretarissen en Wedstrijdsecretarissen

Dames/heren,

De gestage teruggang van de deelname aan de jeugdcompetitie is een gegeven, dat al een
aantal jaren kan worden geconstateerd.
Een verschijnsel dat zich ook in de overige afdelingen nadrukkelijk manifesteert.
Het Afdelingsbestuur heeft in november 2014 aan de werkgroep Competitiezaken (CZ)
gevraagd een voorstel te doen, om te proberen deze teruggang een halt toe te roepen.
De uitgewerkte visie is door het afdelingsbestuur overgenomen en allereerst in december
2014 gepresenteerd op een landelijk overleg over deze materie.
Gezien de zeer slechte opkomst bij deze bijeenkomst, het z.g. ‘Competitiecongres’, kreeg dit
voorstel veel te weinig aandacht.
Ook een eerder, in november 2013, ingebracht stuk bij het Platformoverleg Limburg heeft
geen tastbaar resultaat opgeleverd.
Het Afdelingsbestuur heeft nu besloten zelf actie te ondernemen en de werkgroep CZ de
opdracht gegeven om met ingang van de Najaarscompetitie 2015 over te gaan tot een
ingrijpende wijziging in de jeugdcompetitie. Of in een later stadium ook naar de
seniorencompetitie zal worden gekeken, behoort tot de mogelijkheden.
Aan het einde van de Voorjaarscompetitie 2016 zal CZ deze nieuwe competitievorm
evalueren.
Feiten:






De grootste bottleneck is dat de duur van de competitiewedstrijden veel te lang is.
Zowel door ouders, begeleiders, maar ook door de jeugdspelers zelf wordt dit als
struikelblok ervaren.
Ook de inactiviteit van de teamspelers tijdens een wedstrijd, wordt door hen
vervelend genoemd.
Het ligt dus voor de hand, dat in het beperken van de speelduur van wedstrijden,
gepaard aan minder dode momenten voor de spelers, de oplossing moet worden
gezocht.
Een aantal andere mogelijkheden zijn nog extra ingebracht en hebben de revue
gepasseerd, zoals:
o het spelen van meerdere wedstrijden gelijktijdig op centrale locaties in onze
provincie;
o dit dan doen in 7-poules, waarbij het aantal speeldagen gelijk blijft;
o wedstrijden inkorten door alleen nog maar best-of three te spelen;
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o competitie inkorten en finalerondes gaan spelen;
o een aangepaste competitievorm voor hele jonge spelers, waar tweewekelijks
wordt gespeeld;
o dit afwisselend op zaterdag of zondag doen op één locatie.
De conclusie van CZ blijft echter, dat op dit moment de jeugdcompetitie in zijn huidige vorm
moet blijven bestaan, maar dat de wijze waarop zal worden gespeeld, moet worden
aangepast.
Onder verwijzing naar het CR art. 42 heeft het afdelingsbestuur tot onderstaande
aanpassingen besloten.
Competitievorm jeugdcompetitie vanaf de Najaarscompetitie 2015:
A. Het aantal klassen in de jeugdcompetitie blijft gelijk: Hoofdklasse t/m
Startersklasse.
B. De Startersklasse wordt vervangen door de 6e klasse, voor spelers, niet ouder
dan 12 jaar, die ook competitiegerechtigd moeten zijn.
1. In de klassen 1 t/m 6 wordt de DUO Competitie ingevoerd.

 Door deze competitievorm wordt de speelduur van de wedstrijden veel korter.
 Er kunnen meer teams worden geformeerd, waardoor ook in de 2e en 3e klasse
zoveel mogelijk regionaal kan worden ingedeeld.
 Daardoor worden ook de reistijden aanzienlijk korter.
 De teams zullen zoveel als mogelijk zó worden ingedeeld, dat twee teams van
een vereniging een uitwedstrijd steeds bij dezelfde tegenstander spelen.
 Daardoor kan ook het aantal begeleiders worden beperkt.
 Kleinere verenigingen met minder jeugdspelers kunnen nu eenvoudiger teams
formeren.
 Het aantal teams dat wordt aangemeld zal naar verwachting stijgen, waardoor
ook het aantal poules in de klassen zal toenemen.
 De mogelijkheid om spelers van ongeveer gelijkwaardige kwaliteit in een team te
plaatsen wordt aanzienlijk groter.
 De poules zullen gelijkwaardiger van kwaliteit worden, wat de wedstrijden voor de
spelers interessanter maakt.
 Er kunnen dan ook gemakkelijker 2 teams van een vereniging in dezelfde poule
worden ingedeeld als het regionale aspect dit vraagt.
 Bij de indeling van de klassen zal de teamrating als leidraad dienen.
 Het maximum aantal spelers in deze zes klassen wordt vastgesteld op 3 spelers
per team.
 Er wordt uitsluitend nog maar in 2×2 gespeeld, waarbij de 3e teamspeler als extra
dubbelspeler mag worden ingezet.
 Het hoogst genummerde team van een vereniging dat aan de competitie
deelneemt, mag echter uit 4 spelers bestaan.
 Dit vergemakkelijkt het invallen in lager genummerde teams.
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 De leeftijdsgrens voor spelers in de 6e klasse wordt vastgesteld op 12 jaar. Het
wordt nu mogelijk dat spelers langer in deze klasse kunnen blijven spelen, dan tot
nu toe in de laagste klasse was toegestaan.
 Spelers in de 4e – 5e en 6e klasse mogen bovendien onderling in alle teams in
deze klassen invallen (maximaal 3× per speler).
 Een team dat kampioen wordt in de Najaarscompetitie promoveert naar een
hogere klasse in de daaropvolgende Voorjaarscompetitie, mits het team
ongewijzigd is.
 Als er in de 1e klasse meerdere poules worden gevormd, spelen de kampioenen
een beslissingswedstrijd (-en), voor een plaats in de hoofdklasse.
 Voor elke Najaarscompetitie geschiedt de indeling in de toekomst steeds op basis
van de teamrating.
2. De Hoofdklasse blijft in zijn huidige vorm ongewijzigd.

 Er wordt één hoofdklasse van 6 teams geformeerd, inclusief de kampioen uit de
1e klasse van de Voorjaarscompetitie 2015, mits dit team ongewijzigd is. (RC art.
19).
 Een team dat kampioen wordt in de Najaarscompetitie mag promoveren naar de
landelijke C klasse, mits wordt voldaan aan de daar geldende regels.
 Een aanvraag om toelating tot de landelijke C klasse voor een ander team, kan
alleen nog maar gebeuren, na een positief advies van CZ.
 Aan het einde van de Voorjaarscompetitie mogen verenigingen een toelating tot
de landelijke C klasse aanvragen bij CZ. Ook hier geldt dat de inschrijving alleen
kan worden ingediend, als CZ daarmee akkoord gaat.
 Het aantal spelers per team in de hoofdklasse wordt gemaximaliseerd op 4
spelers.
 In de hoofdklasse wordt het standaardsysteem van 10 wedstrijden gespeeld,
waarbij de 4e teamspeler als extra dubbelspeler mag worden ingezet.
 Spelend in de hoofdklasse wordt men dan qua speelduur en aantal wedstrijden
voorbereid op een eventueel uitkomen in de landelijke competitie, of in de
seniorencompetitie.
 De wijze waarop in de hoofdklasse wordt gespeeld, zal steeds de speelwijze van
de landelijke competities volgen.

In het Competitiereglement zullen een aantal artikelen worden aangepast, resp. zal worden
verwezen naar de Richtlijnen Competitie, waar bovenstaande wijzigingen in zullen worden
opgenomen.
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