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Nummer 32 2016, 27 december (week 52) 

 
 

ALGEMEEN BERICHT: 
 
Voorjaarscompetitie 2017: 
De competitieleiders en enkele andere betrokkenen zijn druk bezig met de competitie-indeling voor de komende 
voorjaarscompetitie. 
Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen, is deze week de indeling van de landelijke competitie bekendgemaakt. 
Dat betekent dat wij vervolgens ook aan de slag konden. 
Over de nieuwe competitie ‘gesproken’, wij hebben als competitieleiders en met de betrokken leden van het 
afdelingsbestuur overleg gehad over het speelschema. 
In Competitiebulletin nr. 30 hebt u al kunnen lezen over onze 'worsteling’ rond de voorjaars - de meivakantie en andere 
dagen zoals Goede Vrijdag en 2e Paasdag. 
Na goed overleg hebben wij een besluit genomen, waarover wij u nu graag informeren. 
 

SENIOREN: 
 
Speelschema Senioren voorjaar 2017: 
Na goed overleg hebben wij als competitiecommissie het besluit genomen om de speelweek in week 15,  dus het 
programma van 10 april t/m. 15 april te verplaatsen naar / om te ruilen met week 5 (30-01 t/m. 04-02). Hierdoor is een 
vrije week in week 15 ontstaan. De speeldatum van maandag 17 april (2e paasdag) kan hierdoor gespeeld/verplaatst 
worden op maandag 10 april. In de voorjaarsvakantie Noord en Midden zijn de reeds geplande vrije weken (8 en 9) 
blijven staan. Een extra argument om niet voor 6 mei te kiezen is dat dit in een optionele extra week van de 
meivakantie valt. Mede daarom konden wij met de senioren ook niet daarheen verschuiven. Ook willen wij graag dat de 
bekercompetitie op tijd kan beginnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert van der Tol ACL 
Albert Kuiper RCL 
 

JEUGD: 

 
Speelschema Jeugd voorjaar 2017: 
In Competitiebulletin nr. 30 heb ik u gemeld één van de speelweken 3 (zaterdag 18 februari) en 10 (zaterdag 22 april) 
naar voren - dat wil zeggen naar zaterdag 21 januari - te willen halen. 
Zaterdag 18 februari valt in de voorjaarsvakantie (Noord) en zaterdag 22 april in de meivakantie (in zowel Noord als 
Midden). 
Na goed overleg hebben wij als competitiecommissie het besluit genomen om speelronde 10 - dus het programma van 
zaterdag 22 april - te verplaatsen naar zaterdag 21 januari. 
 
De motivering daarbij is de volgende: 

 Er zijn geen mogelijkheden om in de buurt van zaterdag 22 april uit te wijken naar andere data; tussen 
speelweek 4 en 10 zijn namelijk geen vrije zaterdagen 

 De meivakantie duurt in Noord en Midden t/m 30 april, wat betekent dat we op zijn vroegst op zaterdag 6 mei 
weer zouden kunnen spelen; de competitie wordt dan te lang (gerekt); ook de bekercompetitie wacht immers 
weer 

 In de buurt van zaterdag 18 februari biedt het schema wel mogelijkheden; zo is er voor de zaterdagen 4 
februari (Ranglijsttoernooi), 25 februari (voorjaarsvakantie in Noord) en 4 maart (voorjaarsvakantie Midden) 
geen competitieprogramma vastgesteld 
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 En eventueel is het zelfs nog mogelijk om in onderling overleg tussen wedstrijdsecretarissen te proberen om 
de wedstrijd naar zaterdag 14 januari te halen. 

Ik realiseer mij dat niet iedereen gelukkig zal zijn met dit besluit; het vraagt in voorkomende gevallen immers 
afstemming met collega wedstrijdsecretarissen. 
Als competitiecommissie vinden wij het echter de best mogelijke oplossing gegeven de omstandigheden. 
Ik doe een beroep op u allen om coulant te staan tegenover verzoeken van collega’s om wedstrijden te verzetten en - 
zo mogelijk - medewerking te verlenen om naar een oplossing te zoeken. 
Uiteraard dient u zich daarna nog tot mij te wenden. 
Ik beloof u dat ik als AJCL ook coulant zal zijn, ook als een latere speeldatum wordt overeengekomen; voor zover die 
uiteraard ligt voor het officiële competitie-einde. 
 
Rest mij om u, mede namens Albert en Bert fijne (vakantie) dagen en een veilige jaarwisseling toe te wensen. 
 
Met sportieve groet, 
Jan Ringenier, 
AJCL 
 
Definitief speelschema Senioren en Jeugd voorjaar 2017: 
 

Senioren:     Jeugd: 
Week 3:        1e speeldag  21-01  
Week 4:  1e speelweek 23-01 t/m. 28-01   2e speeldag  28-01 
Week 5:  2e speelweek 30-01 t/m. 04-02   Vrije speeldag  04-02 
Week 6:  3e speelweek 06-02 t/m. 11-02   3e speeldag  11-02 
Week 7:  4e speelweek 13-02 t/m. 18-02   4e speeldag  18-02 
Week 8:  Vrije week 20-02 t/m. 25-02   Vrije speeldag  25-02 
Week 9:  Vrije week 27-02 t/m. 04-03   Vrije speeldag  04-03 
Week 10:  5e speelweek 06-03 t/m. 11-03   5e speeldag  11-03 
Week 11:  6e speelweek 13-03 t/m. 18-03   6e speeldag  18-03 
Week 12:  7e speelweek 20-03 t/m. 25-03   7e speeldag  25-03 
Week 13:  8e speelweek 27-03 t/m. 01-04   8e speeldag  01-04 
Week 14:  9e speelweek 03-04 t/m. 08-04   9e speeldag  08-04 
Week 15:  Vrije week 10-04 t/m. 15-04  10e speeldag  15-04 
Week 16: 10e speelweek 17-04 t/m. 22-04   
 
Bijzonderheden: 
Week  8: Voorjaar schoolvakantie Noord (20-02 t/m. 25-02) 
Week  9: Voorjaar schoolvakantie Midden (27-02 t/m. 04-03) 
Week  9: Zaterdag 04-03 en zondag 05-03 (NK in Zwolle) 
Week 15: Deze week, met daarin donderdag 13-04 (Witte donderdag) en vrijdag 14-04 (Goede vrijdag) is voor de 
  senioren verplaatst naar / omgewisseld met de eerder landelijk geplande vrije week 5. 
Week 16: Maandag 17-04 (2e paasdag) wordt verplaatst naar 10-04. (in de vrije week 15) 
 
 
 
 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren    Jeugd 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
Bert van der Tol   Albert Kuiper    Jan Ringenier 
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