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Nummer 16, 12 juni 2016  (week 23) 

 
 

Ab nieuws / Algemeen: 

 Even voorstellen, de nieuwe AJCL 

 Opgave teams najaarscompetitie 2016 (reminder) 

 Boetelijst voorjaar 2016 (vlg.bijlage) 

 Up to date (lijst + NAS) wedstrijdsecretarissen (reminder) 
 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Even voorstellen, de nieuwe AJCL: 
 
(Her)introductie: 
Een (groot?) aantal van jullie kent mij nog wel, maar voor hen die mij nog niet kennen stel ik mij nog even voor. De 
anderen kunnen dit zien als het opfrissen van het geheugen. T/m de voorjaarscompetitie 2011 was ik al AJCL nadat ik 
daarvoor ook een aantal jaren ACL ben geweest. 
 
Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben inmiddels 53 jaren jong. Al bijna 30 jaren getrouwd met Alice en wij hebben 
samen drie kinderen die allen zijn 'uitgevlogen'. Dat was voor ons onlangs reden om onze ruime '2 onder 1 kap' in te 
ruilen voor een fraai appartement op de begane grond. Op de toekomst voorbereid heet dat. 
Leuk om te vermelden is nog dat onze drie kinderen - Ton, Jentiene en Anja - 'ook in het tafeltennis zijn blijven 
hangen'. 
 
Toen ik onlangs de vacatures van ACL en AJCL voorbij zag komen, begon het een beetje te kriebelen. Maar daar heb 
ik verder nog niets mee gedaan. Je zou ook kunnen zeggen dat ik een duwtje in de rug nodig had. Welnu dat duwtje 
kwam er tijdens de Afdelingskampioenschappen van zaterdag 21 mei jl. toen de bestuursleden Marleen van Ulsen en 
Sven Kaptein 'mij in de sandwich' namen en mij vroegen of ik erover wilde nadenken om (liefst) ACL te worden en 
eventueel AJCL. Ik heb geantwoord dat ik daarover zou nadenken en voor de ALV van 26 mei uitsluitsel geven. 
 
Ik heb er goed over nagedacht en heb ervoor gekozen om JA te zeggen. Niet tegen de functie van ACL, maar tegen 
die van AJCL. Die functie is niet alleen beter te combineren met mijn werk - ik moet met enige regelmaat 's avonds 
werken - maar mijn hart gaat daar ook meer naar uit. Het is geen toeval dat ik al jaren wekelijks bij de jeugdwedstrijden 
van mijn vereniging Kampenion aanwezig ben. Vooral de jeugd verdient een stabiele competitie-omgeving. Daarnaast 
ben ik ook wedstrijdsecretaris senioren bij Kampenion en dat blijf ik ook. De functies AJCL en wedstrijdsecretaris 
senioren bijten elkaar minder dan ACL en wedstrijdsecretaris senioren.  
 
Mensen die mij 'van vroeger' kennen, zullen mij vooral omschrijven als: streng, maar rechtvaardig en gedegen. Dat 
'streng' moet je overigens niet te letterlijk nemen. Verenigingen en wedstrijdsecretarissen komen vooral voor hun 
belang op. En dat is begrijpelijk. Zolang dit niet raakt aan / schuurt met de belangen van andere verenigingen, is dat 
geen probleem. Waar dat wel het geval is, is de competitieleider - en eventueel het afdelingsbestuur - aan zet. Wij zijn 
er voor het gemeenschappelijk / algemeen belang. Zo heb ik altijd gewerkt en dat zal ik ook blijven doen.  
 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om de verenigingen te vragen om de jeugdteams in de juiste klassen in te 
schrijven. Inschrijven in een hogere klasse mag, maar kan alleen worden gehonoreerd als er ruimte is. Verder doe ik 
een beroep op u om teams niet 'onnodig' in de Startersklasse in te delen. Met alle respect, als een team meer dan 4 
punten gemiddeld haalt in die Startersklasse, dan moet het niet (opnieuw) in die klasse worden ingedeeld. Dat is niet 
leuk voor de spelers zelf, maar ook niet voor de tegenstanders. 
Dat moest ik toch even kwijt. 
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Ik ga mijn best doen om de jeugdcompetitie weer zo goed mogelijk in te delen en zoveel mogelijk rekening te houden 
met eerder gemaakte afspraken over reistijden en afstanden. Maar hoe minder teams in de competitie, hoe moeilijker 
het is om die afspraken na te komen. Bovendien heb ik ook te maken met een aantal verenigingen die veel jeugdteams 
inschrijven. Het streven is immers om teams van dezelfde vereniging zoveel mogelijk te scheiden. Ik ga in ieder geval 
een poging wagen. 
 
Ik reken weer op een goede en vruchtbare samenwerking. 
 
Met sportieve groet, 
Jan Ringenier, 
AJCL 
 
Opgave teams najaarscompetitie 2016: 
De teamopgaven voor senioren en jeugd voor de najaarscompetitie dienen uiterlijk 15 juni 2016 in NAS te zijn 
ingediend. Alle teamopgaven die na 15 juni 2016 binnenkomen lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan 
geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen hogere klasse van de teams. 
 
Boetelijst voorjaar 2016 (senioren + jeugd) 
Zie bijlage. 
 
Up to date (lijst + NAS) wedstrijdsecretarissen:  (reminder) 
Op de ALV kwam het al aan de orde, informatie zou niet naar de juiste e-mail adressen zijn toegezonden. 
Dit komt ons inziens doordat bij een aantal verengingen de gegevens in NAS niet altijd up to date staan. 
Hierdoor waren mogelijk andere leden van verenigingen die op de ALV aanwezig waren niet op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 
Het is ons bekend dat er een aantal wijzigingen hebben voorgedaan, of op komst zijn. Vandaar nogmaals als bijlage de 
laatste bij ons bekende lijst met de wedstrijdsecretarissen, wij willen u met klem vragen om aanpassingen door te 
geven!! 
Zoals hiervoor vermeld is het beslist noodzakelijk dat de verenigingen hun gegevens (bestuur en 
functionarissenfuncties) in NAS bijwerken! 
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Competitieleiders: 
 
Senioren   Senioren  Jeugd    Jeugd 
HK t/m 3e klasse  4e t/m 6e klasse HK t/m. 5

e
 klasse  Startersklasse 

Willy Haak   Albert Kuiper  Brenda Kaptein  Hans Preuter 
Braakstraat 1 appart. 20 Kapperserf 6   Binnenhof 13   Meikever 13  
7581 EZ Losser  7951 JB Staphorst 8307 DG Ens   7423 GK  Deventer 
tel.nr. 06-11528810  tel.nr. 06-44332934  tel.nr. 06-15103595  tel.nr. (0570) 656 542 
acl@nttb-oost.nl  rcl@nttb-oost.nl  ajcl@nttb-oost.nl  rjcl@nttb-oost.nl  
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