
Mededelingen voor de najaarscompetitie 2010 
 
Invoer teamlijsten 
 
De teamlijsten dienen wederom in NAS ingevoerd te worden. Denkt u er hierbij aan 
dat er twee handelingen nodig zijn. Nadat de teamlijst als concept is ingevoerd moet 
deze ook nog apart worden ingediend.  
Uiterlijke datum voor invoer is Zaterdag 5 juni 2010. Op deze datum wordt GEEN 
uitstel verleend. 
 
Het indienen van teamlijsten als word-document via e-mail is niet meer 
noodzakelijk  
 
Alle leden die op de teamlijst staan dienen vooraf als competitiegerechtigd te zijn 
opgegeven in NAS. Het is anders niet mogelijk deze spelers in de competitiemodule 
in een team in te delen. Zorgt u er dus voor dat uw lijsten compleet zijn alvorens deze 
in te voeren. 

 
Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams) plaatsvindt na 
nadat de teamlijst in NAS is ingediend dient er altijd eerst per e-mail contact te 
worden opgenomen met de SCL of JCL. Het uitsluitend competitiegerechtigd 
maken van toe te voegen spelers via NAS is NIET voldoende. 
 
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel dat teams “op 
sterkte” ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen. 
Wanneer zo’n  verzoek ontbreekt behoudt SCL of JCL het recht de teamindeling voor 
de betreffende teams af te keuren en deze teams opnieuw in te (laten) delen. 
 
Het niet juist of onvolledig invullen van de teamlijsten valt onder de boetebepaling. 
 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen, maar 
dit is niet in alle gevallen mogelijk. 
 
 
WIJZIGINGEN TEAMSAMENSTELLING 
 
Wanneer een teamwijziging opgegeven wordt, en het team is voor meer dan 50% 
verandert ten opzichte van het team dat gespeeld heeft in de voorjaarscompetitie 
2010, vervalt het recht voor dit “nieuwe team” op behoud van klasse. De SCL of JCL 
zal op basis van rating of de bij hem bekend zijnde gegevens het team indelen in de 
juiste speelklasse. 
Het recht van behoud op klasse vervalt ook wanneer bij uw vereniging een of 
meerdere teams komen te vervallen en op basis hiervan de overige teams worden 
doorgeschoven. 
 
INVALVERBODEN 
 
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL als volgt beoordeeld: 
1. Tussen klassen onderling van spelers wordt een maximaal percentageverschil 
    gehanteerd van 40%; 



2. Bij vergelijking van spelers, welke in dezelfde klasse uitkomen, wordt een       
    maximaal percentage gehanteerd van 25%; 
3. Is het verschil meer dan de in sub a en b genoemde percentages dan volgt   
    automatisch een invalverbod voor de in het lagere team ingedeelde speler; 
4. Dit verbod kan uitsluitend door de SCL/JCL worden uitgevaardigd voor die teams  
    waarvoor betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken; 
5. Percentages gelden als een speler 3 competitiewedstrijden in de voorgaande 
    competitie heeft gespeeld; 
6. Mochten 3 spelers van een team samen sterker zijn dan de 3 spelers van een  
    hoger genummerd team, dan kan de SCL/JCL besluiten de teams in  
    nummering om te draaien dan wel om het sterkste team uit de stand te  
    verwijderen als men op een promotieplaats eindigt; 
7. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de SCL/JCL besloten  
    worden geen invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in  
    een lager/hoger genummerd team van de vereniging. 
 
OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE 

 

Als referentie voor het opgeven van voormalige jeugdspelers in de 
seniorencompetitie gelden volgende richtlijnen: 

 
Jeugdklasse jongens komende uit  mogen opgegeven worden in 

Landelijk Kampioensklasse   Hoofdklasse 
Landelijk A       1e klasse en hoger 

Landelijk B       2e klasse en hoger 

Landelijk C      3e klasse en hoger 
1e klasse Junioren     4e klasse en hoger 

2e klasse Junioren     5e klasse en hoger 
3e klasse Junioren     6e klasse en hoger 

4e en 5e klasse Junioren    7e klasse en hoger 
 

Jeugdklasse meisjes komende uit   mogen opgegeven worden in 
Landelijk Kampioensklasse    4e klasse en hoger 

Landelijk A       5e klasse en hoger 
Landelijk B       6e klasse en hoger 

Landelijk C      7e klasse en hoger 
 

Afwijkingen hierop zullen beoordeeld worden door SCL en Adviesgroep 
Competitie en kunnen mogelijk tot een verzoek tot wijziging van het team 

leiden. 

 
INDELING JEUGDCOMPETITIE 

 

In de juniorenklassen mogen de volgende spelers opgesteld worden: 
- 1e jaars senioren (geboren in 1992) 

- Alle junioren (geboren in 1993, 1994 en 1995) 
- 2e jaars Kadetten (geboren in 1996) 

 



In de aspirantenklassen mogen de volgende spelers opgesteld worden: 

- 1e jaars Kadetten (geboren in 1997) 
- Pupillen (geboren in 1998 en 1999) 

- Welpen (geboren in 2000 en later) 

 
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 

2010/2011, dus van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. 
 
DISPENSATIES 
 

1. Voor pupillen en 1e jaars Kadetten is dispensatie nodig om in een 

juniorenteam uit te komen. 
 

2. 1e jaars Senioren mogen in de juniorencompetitie uitkomen:  
Geen dispensatieaanvraag nodig 

 
3. 2e en 3e jaars junioren (geboren in 1993 en 1994) mogen in de 

seniorencompetitie uitkomen: Geen dispensatieaanvraag nodig  
 

4. Aan pupillen en kadetten, spelers geboren na 01-01-1996, wordt geen 
dispensatie verleend om in de seniorencompetitie uit te komen. 

 

5. In alle andere gevallen is een aanvraag tot dispensatie nodig. 
Verzoeken moeten vergezeld worden door een gedegen motivatie. Bij een 

ontbrekende motivatie wordt het verzoek niet in behandeling genomen. 
Met betrekking tot dispensatie voor 1e jaars junioren (geboren in 1995) 

wordt een terughoudend beleid gevoerd. 

 

OPGEVEN VOOR DE LANDELIJKE JEUGDCOMPETITIE 

Verenigingen, die nu geen landelijke jeugdteams hebben maar in de 

najaarscompetitie 2010 wel met een of meerdere jeugdteams deel willen 
nemen aan de landelijke competitie, dienen dit uiterlijk 1 juni aan te 

melden bij de JCL: 
Johan ’t Hooft, Gripkeshof 62, 4661 VW Halsteren 

Tel.: 0164 – 685 282 
e-mail: j.t.hooft@home.nl 

 

Aanmeldingen dienen bij voorkeur per e-mail of schriftelijk verstuurd te 
worden aan hierboven genoemde adressen, voorzien van een compleet 

ingevulde teamlijst waarop de betreffende senioren- of jeugdteams zijn 
vermeld. 

 
 

Remco Dijkers / Johan ’t Hooft 
SCL/JCL Afd. Zuidwest 
 


