Senioren - Jeugd
Nummer 30 2016, 04 december (week 48)
Ab nieuws / Algemeen:
 Boetes
 Onvolledig uitkomen van een team
 Speelweken voorjaar 2017
 Ring blijven hangen
Senioren:
 Promotiewedstrijd geannuleerd
 Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
 Eindverslag/conclusie van de AJCL
 Verplaatste wedstrijden

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Boetes:

SO = Senioren Oost

Volgnr.

Wnr. Vereniging/team

/ JO=Jeugd Oost
Nr.

Bedrag in €

Omschrijving

SO188

20724 Olympia 2

8

SO197

Borne 2+3

10

Bondsnummer A onjuist
Wedstrijdformulier. (41223+41522) te laat
ontvangen (25-11)

vervallen
5,00

SO198

41226 Borne 3

8

Bondsnummer speler X onjuist ingevuld

5,00

SO199

41627 Brookhoes 4

8

Niet vermeld wie dubbelt

5,00

SO200

20529 De Brug 4

15

Team incompleet

SO201

60226 De Spinners 5

8

Niet vermeld wie dubbelt

5,00

SO202

31026 De Veluwe 5

8

Bondsnummer van Dam onjuist

5,00

SO203

20728 Dinkelland 1

8

Bondsnr Schuurman onjuist

5,00

SO204

20725 DTS 5

8

Bondsnr Fahner onjuist

5,00

SO205

50125 DTV '84-6

8

Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (50126)

5,00

SO206

60627 Effekt '74-12

8

Bondsnummer speler C onjuist ingevuld

5,00

SO207

50526 Gelvandria 5

8

Bondsnummer speler X+Y onjuist ingevuld

5,00

SO208

60125 Harderwijk 6

15

Onvolledig uitkomen v.h. team

11,50

SO209

40427 Kampenion 9

15

Onvolledig uitkomen v.h. team

11,50

SO210

20429 Olst 1

8

Verkeerde speler in NAS (de Jong)

5,00

SO211

20727 Quick '20-1

8

Bondsnr Veldkamp onjuist

5,00

SO212

41125 Shot '78-6

8

Bondsnummer speler Y onjuist ingevuld

5,00

SO213

40626 Shot '78-8

8

Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (40625)

5,00

SO214

50826 Smash 2000-5

8

Bondsnummer speler Y onjuist ingevuld

5,00

SO215

10127 TT Zwolle 3

15

team incompleet

SO216

41525 Twekkelerveld 4

8

SO217

40927 Ugchelen 1

8

Bondsnummer speler Y onjuist ingevuld
Wedstrijdnr. onjuist (90927)+formulier afkomstig
van niet ingevuld
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11,50
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5,00
5,00
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SO218

60427 Ugchelen 3

8

Bondsnummer speler A onjuist ingevuld

SO219
SO220
SO221

5,00

41325 Vitesse '35-9

8

Teamnummer (12) onjuist ingevuld

40337 Wham 2

15

Onvolledig uitkomen v.h. team

11,50

20429 Wijk 16-2

8

Wedstrijdnummer niet correct

5,00

5,00

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin
waarin de boete is vermeld, bij de Commissie Bezwaren van de afdeling ingediend te worden.
Commissie Bezwaren
t.a.v. Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle / e-mail:
bezwaren@nttb-oost.nl
Onvolledig uitkomen van een team:
Wanneer een team met 2 spelers gaat spelen c.q. heeft gespeeld, dan hanteren wij het volgende:
Als het team 24 uur van te voren met opgaaf van redenen dit meldt, wordt er geen boete gegeven.
De wedstrijdsecretarissen kunnen zich binnen 24 uur eventueel beroepen op overmacht, maar zonder melding wordt er
altijd een boete nr.15 gegeven. De competitieleider beslist of er inderdaad sprake is van overmacht.
Speelweken voorjaar 2017:
De definitieve landelijke speelweken voorjaar 2017, zowel voor jeugd als senioren zien er als volgt uit.
Speelweek:
Is week:

1
2
28-01 11-02
4
6

3
4
5
6
7
8
9
10
18-02 11-03 18-03 25-03 01-04 08-04 15-04 22-04
7
10
11
12
13
14
15
16

Net als voorgaande jaren houden wij uiteraard weer rekening met bijzondere dagen, zoals Witte Donderdag (13 april),
e
Goede Vrijdag (14 april) en 2 Paasdag (17 april). De voorjaarsvakantie Noord is van 18 t/m. 26 februari. Midden loopt
van 25 februari t/m. 5 maart 2017.
Daarnaast hebben we ook nog de NK 2017 die op zaterdag 4 maart en zondag 5 maart wordt gehouden.
De competitiecommissie moet nog in overleg hoe qua speelweken de voorjaarscompetitie zo geruisloos mogelijk
kunnen worden ingevuld.
Ring blijven hangen:
Zaterdagavond 26 november bleek er nog een ring te hangen om een haakje in onze dames kleedkamer bij Tafeltennis
Zwolle. Wij hebben uiteraard de teams die ‘s middags bij ons hebben gespeeld gemaild, maar tot nu toe is er nog
niemand die een ring mist. Mocht je denken dat het jouw ring is (zie bijlage) die je bijv. vrijdagavond bij ons hebt laten
hangen, neem dan contact op met Charlotte Appels - wss@tafeltenniszwolle.nl
Ik zou het super vinden als de ring weer bij de eigenares terug kwam.
Groeten,
Charlotte Appels
TT Zwolle

SENIOREN:
Promotiewedstrijd geannuleerd
De competitieleiders hebben na overleg met de reglementen commissie en het afdelingsbestuur besloten om geen
promotiewedstrijd tussen de beide kampioenen van de Hoofdklasse poules te laten plaatsvinden. Op de valreep, vlak
voor het eind van de competitie werd duidelijk dat er in Poule A diverse teams zitten die niet willen of kunnen
e
promoveren naar de 3 divisie.
Verplaatste wedstrijden:
Geen mutaties
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JEUGD:
Eindverslag/conclusie van de AJCL:
Najaarscompetitie 2016
De laatste speelronde van de nacompetitie is achter de rug. Vrijwel alle beslissingen zijn gevallen. Ik feliciteer de teams
die kampioen zijn geworden en tot de teams die zijn gedegradeerd zeg ik: even uithuilen en straks er weer vol
tegenaan. Misschien is het nu wel één stapje terug om er straks twee vooruit te gaan.
In de 1e klasse B is de wedstrijd De Toekomst 1 - DTV ’84 1 (nog) niet gespeeld. Ik heb de wedstrijdsecretarissen van
beide verenigingen een mail gestuurd waarin ik het aan de verenigingen heb overgelaten of die wedstrijd nog wordt
gespeeld op zaterdag 10 december as. Swift (D) 3 is immers gisteren al kampioen geworden.
In de Startersklasse C wordt de wedstrijd Effekt ’74 2 - Wijk 16 2 niet meer gespeeld. Eerder is dit met de betrokken
wedstrijdsecretarissen al afgesproken toen het er al naar uitzag dat Effekt ’74 2 ook met een wedstrijd minder
kampioen zou worden.
De Startersklasse A is een apart verhaal. Kort na het begin van de competitie heb ik toestemming gegeven dat NTC
Leogang nog een 6e team inschreef. In poule A van de Startersklasse was nog een plaats vrij en toevallig met de letter
B. Dat is de letter die ook de andere Nunspeetse teams hadden gekregen. Het bleek echter moeilijk om de eerste twee
wedstrijden gedurende het seizoen in te halen. Verder waren er ook nog andere ‘probleemwedstrijden c.q. -data’.
Zo kon het gebeuren dat de competitie eigenlijk niet is uitgespeeld. Sla de ‘eindstand’ er maar eens op na. Maar heel
erg vind ik dat niet voor een poule in de Startersklasse. Immers de spelers van NTC Leogang 6 hebben toch nog maar
mooi 6 competitiewedstrijden kunnen spelen. De spelers van TT Zwolle 6 kunnen zeggen dat zij kampioen zijn
geworden, maar eigenlijk kunnen de spelers van Zwartsluis 5 dat ook zeggen. Het zou namelijk aan 3 punten in de
inhaalwedstrijd tegen datzelfde NTC Leogang 6 genoeg hebben voor de titel.
Kortom, (tenminste) drie teams die mogelijk meer dan tevreden zijn aan het einde van de competitie.
Wie ben ik dan om moeilijk te gaan doen?
Aan het einde van het seizoen bedank ik een ieder voor de prettige samenwerking. We waren het wellicht niet altijd
eens, maar als competitieleider moest ik soms de knoop doorhakken als een probleemsituatie om een oplossing vroeg.
Voorjaarscompetitie 2017
Enkele weken geleden is het voorlopige competitieprogramma in het Competitiebulletin opgenomen. Als AJCL ben ik
niet erg gelukkig met dat programma. Mede door de afwijkende vakanties in Noord en Midden kunnen zowel de
voorjaarsvakantie in Noord als de meivakantie in Noord en Midden voor problemen zorgen.
Ik overweeg dan ook serieus om één van beide programma’s - van zaterdag 18 februari of zaterdag 22 april - naar
voren te schuiven. Over welke van de twee ben ik nog niet uit. Dat zou betekenen dat de jeugdcompetitie al op
zaterdag 21 januari van start gaat. Gaat u daar maar vanuit.
Ik vraag u als wedstrijdsecretarissen / verenigingen om daar serieus rekening mee te houden en daartoe - indien nodig
- maatregelen te treffen !!
Denkt u eraan om de teamopgave tijdig - uiterlijk vrijdag 9 december - in NAS in te geven ?
Rest mij nog u vast een goede Feestdagen toe te wensen en een veilige jaarwisseling !!!
Jan Ringenier AJCL
Verplaatste wedstrijden:
Geen mutaties

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Bert van der Tol
Hietweideweg 64
7391 XX Twello
tel.nr. 06-13638398
acl@nttb-oost.nl
www.nttb-oost.nl

Senioren
4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl
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Jeugd
HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
info@nttb-oost.nl

