Senioren - Jeugd
Nummer 19, 24 mei 2015 (week 21)
Algemeen:
 Invoering plastic ballen uitgesteld (slotconclusie)
Senioren:
 Versterkte degradatie (correctie)
Jeugd:
ALGEMEEN:
Invoering plastic ballen uitgesteld (slotconclusie):
Na menige commentaren, suggesties, weerstand tegen veranderingen etc.:
In het competitiebulletin nr. 18A hebben wij de verenigingen over de kwestie van het spelen met de oude celluloid bal
of met de nieuwe plastic bal naar ons goeddunken voldoende en adequaat geïnformeerd.
Daarnaast is het een beslissing vanuit het Hoofdbestuur van de NTTB, in de nieuwsbrief op de Oost site staat ook
duidelijk omschreven en daar houden wij ons aan.
Bij het Hoofdbestuur kan bezwaar worden ingediend over het besluit en de last die er mogelijk kan worden
ondervonden..
Als nu alle verenigingen in de onze afdelingcompetitie besluiten om deze najaarscompetitie gewoon nog met de oude
celluloid bal te spelen, dan is er ons inziens niets aan de hand.
“Goedkoper kunnen wij het niet maken, wel makkelijker”
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-invoering-plastic-bal/
SENIOREN:
Versterkte degradatie (correctie):
In tegenstelling tot eerdere berichten is er wegens voldoende vrije plekken geen versterkte degradatie nodig in de 4e en
5e klasse.
De teams Vitesse' 35 9 (4e Klasse - Poule L) en De Veluwe 10 (5e Klasse - Poule G) degraderen dus niet.
In de bijlage treft u na intensief rekenwerk van onze collega’s de gecorrigeerde lijst met eindstanden VJ-2015 van de
senioren. Onze excuses voor de verwarring, maar voor ons was dit ook de eerste keer dat wij dit moesten toepassen.
Nogmaals:
Deze versterkte degradatie komt, zoals eerder gemeld allemaal voort uit de Eredivisie en werkt door naar onderen. Het
competitieboek van Landelijk geeft aan, dat dit te allen tijde mogelijk is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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