COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD
NTTB / AFDELING OOST
VOORJAAR 2017
Competitieleiders senioren:

Competitieleider jeugd:

Hoofdklasse t/m 3e klasse

Hoofdklasse t/m Startersklasse

ACL: Bert van der Tol
Hietweideweg 64
7391 XX Twello
06-13638398
acl@nttb-oost.nl

AJCL: Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl

4e Klasse t/m 6e Klasse
RCL: Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
06-44332934
rcl@nttb-oost.nl
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1 INLEIDING
Beste wedstrijdsecretarissen en spelers,
Voor u ligt het competitieboek van voorjaar 2017. Zoals elk jaar proberen de competitieleiders
aan de meeste wensen van tafeltennisverenigingen te voldoen, maar helaas lukt dit niet altijd.
Het was dan ook weer een hele klus om 371 teams in te delen. We kwamen er dan ook niet
onderuit om 1 poule van 5 teams in de 6e klasse te moeten formeren.
In dit competitieboek vindt u, naast de vaste onderwerpen met betrekking tot de komende
competitie, informatie omtrent:


een betere regionale verdeling van de teams, met name in de 5e en 6e klassen (zie
paragraaf 2.1),



invullen van vrije plekken in de verschillende competitieklassen (zie paragraaf 2.2),



aankondiging voor een Masterclass ELO-rating en teamindeling (zie paragraaf 2.3), en



de regeling omtrent het afzien van promotie (zie paragraaf 4.3).
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2 COMPETITIE SENIOREN
2.1 Regionaal indelen
Helaas heeft de competitiecommissie de afgelopen jaren moeten constateren dat er te weinig
aanbod van teams is in de 5e en 6e klasse waardoor het regionaal indelen steeds moeilijker
wordt, met als gevolg dat bv. de reistijden hoger worden. Ook het inwilligen van wensen van de
verenigingen wordt steeds lastiger. Juist voor deze klassen zijn deze punten een belangrijk
onderdeel van het spelplezier.
De competitiecommissie heeft dit daarom bij het Afdelingsbestuur neergelegd zodat hiervoor
een passende oplossing gevonden kan worden. Het afdelingsbestuur heeft in zijn vergadering
van 7 januari 2017 daarom besloten dat de competitie onderin breder moet worden.
Door de competitie in de 5e en 6e klasse breder te maken zorgen we ervoor dat we meer
aanbod van teams hebben en hierdoor hopelijk meer aan de wensen van de verenigingen
tegemoet kunnen komen. Dit zal in de komende twee seizoenen gecreëerd worden door teams
vanuit hogere klassen door te schuiven middels het gelijktrekken van de promotie /
degradatieregeling voor alle klassen van de Promotieklasse tot en met de 6e klasse (zie
‘Promotie / degradatie regeling senioren voorjaar 2017’).
De Hoofdklasse valt hier buiten gezien de koppeling met de landelijke competitie en het feit dat
er evenveel Hoofdklasse-poules zijn als Promotieklasse-poules.
Indirect positief gevolg is dat dit het niveau van onze competitieklassen ten goede komt en
daarnaast komt het niveau ook nog beter in lijn te liggen met andere afdelingen binnen de
NTTB.

2.2 Invullen van vrije plekken in de competitieklassen
Het afdelingsbestuur heeft besloten dat er meer duidelijkheid moet komen inzake het verdelen
van de eventuele vrije plekken in de klassen. Mochten er vrije plekken beschikbaar zijn, dan zal
er gekeken worden naar alle teams die ingeschreven zijn voor de seniorencompetitie van de
NTTB / Afdeling Oost en hierin zal de competitieleider de vrije plekken toewijzen aan de teams
met de hoogste teamratings. Het directe gevolg is dat het niet langer nodig is om een hogere
klasse aan te vragen voor een team.

2.3 Masterclass ELO-rating en het indelen van teams
De competitiecommissie wil tevens graag stilstaan bij de invoering van de ELO-rating voor de
competitie van de NTTB / Afdeling Oost. We zijn de afgelopen weken erg druk geweest met het
indelen van de competitie en hebben hierbij uitgebreid contact gehad met veel verenigingen
inzake hun teamopgaves. We kunnen stellen dat we zeer weinig “problemen” hebben
waargenomen en vrijwel alles met onderling overleg hebben kunnen oplossen. De ELO-rating is
duidelijk een nauwkeurigere sterktebepaling van een speler dan de oude rating. Veel
verenigingen beamen ook dat sommige spelers nu beter ingeschat zijn dan voorheen.
Helaas is wel gebleken dat de jeugdige spelers met weinig senioren-ervaring nog geen goede
ELO-rating krijgen. Deze zijn daarom allemaal handmatig beoordeeld en een ELO-rating
toegekend en is de competitiecommissie hier heel ruim mee omgegaan om eventuele
problemen te voorkomen. Het probleem is bij de landelijke functionarissen bekend en zal voor
2017 een speerpunt zijn om op te lossen. Onze commissie heeft hiervoor al de nodige
suggesties aangedragen.
www.nttb-oost.nl
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Aangezien we regelmatig merken dat wedstrijdsecretarissen de aangegeven beschrijving van
de indeling op rating niet volledig goed interpreteren heeft het Afdelingsbestuur besloten een
‘Masterclass’ te gaan houden in de maand mei.
Hier zal de competitiecommissie uitgebreid toelichting geven op het gebruik van de ELO-rating
bij het indelen van de teams. Waar mogelijk zal er ook gebruik gemaakt worden van in de
praktijk voorkomende teamindelingen om onduidelijkheden toe te lichten. Dit kan echter alleen
als iedereen zijn teamindeling voor het najaar 2017 tijdig indient.
Vaak wordt er namelijk ten onrechte gedacht dat er een probleem is, terwijl vaak de
teamindelingen direct goed zijn, zonder ingewikkelde aanpassingen.
Daarnaast zal er besproken worden hoe het indelen van teams exact in zijn werk gaat; dit om
de verenigingen inzicht te geven in bv. het belang van het juist indelen van teams en het
aangeven van eventuele wensen.
U moet niet vergeten dat we er voor jullie zijn en zoals u ook weet kunnen we met veel dingen
coulant omgaan mits het op tijd bij ons bekend wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld het boetevrij
spelen met 2 personen.
Wij willen u heel veel succes toe wensen in de komende competitie en hopen altijd weer op een
goede samenwerking.
Bert van der Tol (ACL) en Albert Kuiper (RCL)

2.4 Indeling
De competitie is dit seizoen als volgt opgebouwd:
Klasse

aantal poules teams per poule

Hoofdklasse
Promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
5e klasse

2
2
4
8
16
16
9

6
6
6
6
6
6
6

12
12
24
48
96
96
54

4
1

6
5

24
5

6e klasse

aantal teams

De verenigingen hebben in totaal 371 teams ingeschreven in de afdeling Oost.

2.5 Promotie / degradatie regeling senioren voorjaar 2017
Tussen de nummers 1 van beide Hoofdklassepoules wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
De winnaar hiervan promoveert naar de landelijke 3e divisie.
In de Promotieklasse t/m 6e klasse promoveren de nummers 1.
In de Hoofdklasse degraderen de nummers 6.
In de Promotieklasse t/m 5e klasse degraderen de nummers 5 en 6.
LET OP
Eén en ander kan veranderen indien er geen of meer dan één team degradeert uit de landelijke
competitie. Dit kan dan consequenties hebben voor alle klassen.
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3 COMPETITIE JEUGD
3.1 Inleiding
In mijn inleiding in het competitieboek van vorig seizoen heb ik aangegeven de competitieindeling een leuke puzzel en een mooie uitdaging te vinden. Daar is niets aan veranderd. Wel
wordt die uitdaging steeds groter vanwege de combinatie van de volgende factoren:
• verenigingen vermelden steeds meer / vaker - soms ‘onmogelijke’ - wensen;
• er zijn enkele verenigingen met veel jeugdteams en duidelijk meer met weinig jeugdteams;
• het aantal poules in bepaalde klassen is beperkt;
• in principe geen twee teams van dezelfde vereniging bij elkaar in de poule;
• een maximum reistijd van 45 minuten, met name in de 4e, 5e en Startersklasse
Gooi dit allemaal maar eens in een keukenmachine en kijk dan eens wat eruit komt. Het ene
criterium weegt voor mij overigens zwaarder dan het andere. Zeker in de lagere klassen vind ik
het belangrijker dat de reistijden beperkt blijven tot maximaal 45 minuten dan dat er geen twee
teams van dezelfde vereniging in de poule uitkomen. De afdeling Oost is nu eenmaal vrij breed.
In de lagere klassen moet je geen verenigingen uit West Overijssel en Twente bij elkaar
indelen. Dat betekent dat verenigingen uit de voormalige Regio IJsselstreek- die qua afstand
zowel richting Twente als omgeving Zwolle- kunnen vaker bij Twente moeten worden ingedeeld.
Ik vind het oprecht jammer dat sommige verenigingen de Startersklasse (b)lijken te negeren. In
mijn ogen is de Startersklasse een prima opstap voor de beginnende tafeltennissers. Het gaat
vaak om heel jonge spelers die (nog) moeite hebben om de concentratie (lang) vast te houden.
Dan is het prima dat een volledige wedstrijd geen 3 1/2 of 4 uren duurt, maar ongeveer 2 uur.
Verder kan er worden gespeeld met 3 tegen 3, 3 tegen 2, 2, tegen 3 en 2 tegen 2. Handig als je
net te weinig spelers hebt voor een volledig team in de 5e klasse.
Ik wil hier dan ook nog eens reclame maken voor de Startersklasse.
Mede doordat die Startersklasse niet bij iedere vereniging populair is, heb ik de 108
ingeschreven teams niet kunnen verdelen over 18 poules. Voor de Startersklasse had ik
namelijk 15 teams. Ik heb nog onderzocht of ik teams van de Startersklasse in de 5e klasse kon
indelen en omgekeerd, maar dit bleek geen optie. Dat betekende dat naast drie poules van 5
teams in die Startersklasse, ook drie poules van 5 teams in andere klassen moest formeren.
Dat zijn er twee in de 3e en één in de 5e klasse geworden. Heel jammer. In mijn ogen een
gemiste kans. Ik hoop dan ook dat ook die verenigingen die de Startersklasse tot dusver
‘gemeden hebben’, dit eens op zich willen laten inwerken.
Al met al denk ik de wensen van de verenigingen voor meer dan 90% te hebben ingewilligd.
100% is een utopie. Immers er zijn slechts 6 letters (A t/m F) te verdelen en er zijn veel meer
verenigingen. En hoe meer jeugdteams een vereniging heeft, hoe moeilijker het is om alle
tegelijk thuis te laten spelen. Verder staat de wens van vereniging X ook vaak haaks op die van
vereniging Y. En dan speelt de landelijke competitie - zowel jeugd als senioren - soms ook nog
een rol. Niettemin ben ik als AJCL tevreden over het uiteindelijke resultaat.
Ook de meeste aanvragen heb ik kunnen honoreren. Bij de beoordeling heb ik mij zoveel
mogelijk laten leiden door de gemiddelde teamrating. Een enkel team speelt in een hogere
klasse dan aangevraagd, een andere juiste in een lagere klasse.
Er moet mij nog iets van het hart. Verplaats je als wedstrijdsecretaris eens in de situatie van
een collega. Probeer (positief) met elkaar mee te denken, zoek samen naar oplossingen om de
competitie zo goed mogelijk te laten verlopen. U en ik zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
(goede) verloop van die competitie. Begrijp me goed, in 95% van de gevallen gaat het meer dan
goed. Maar die 5% zie ik graag verdwijnen.
www.nttb-oost.nl
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Om een deel van die mogelijke problemen vooraf al te tackelen, is het programma van zaterdag
22 april (meivakantie) naar voren gehaald: naar zaterdag 21 januari. Dit voorkomt hopelijk de
nodige problemen rond het verzetten van wedstrijden. Ik realiseer mij dat de speelweken rond
de voorjaarsvakantie - die van de Regio’s Noord en Midden lopen niet parallel - ook problemen
kunnen opleveren. Ik doe een beroep op u allen - de vorige alinea in gedachten houdend - om
hier op een goede manier met elkaar uit te komen.
Het naar voren halen van het programma van zaterdag 22 april (naar zaterdag 21 januari)
betekent tevens dat de competitie officieel eindigt op zaterdag 15 april. Houd u er rekening mee
dat er geen wedstrijden mogen uitgesteld naar een datum die ligt na zaterdag 15 april.
Rest mij nog om ons allen - spelers, wedstrijdsecretarissen en competitieleider(s) - een goed en
sportief seizoen toe te wensen!
Jan Ringenier (AJCL)

3.2 Indeling
De competitie is dit seizoen als volgt opgebouwd:
Klasse
Hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
5e klasse
Startersklasse

aantal poules teams per poule
1
6
2
6
2
6
1
6
2
5
3
6
4
6
1
5
3
5

aantal teams
6
12
12
6
10
18
24
5
15

De verenigingen hebben in totaal 108 teams ingeschreven in de afdeling Oost. Dat zijn er 2
meer dan het afgelopen seizoen. Ik vind het positief dat de daling tot staan is gebracht. Nu
moeten we er met elkaar voorzorgen dat dit geen incident is.

3.3 Promotie / degradatie regeling voorjaarscompetitie jeugd 2017
In principe promoveren alle nummers 1 uit de Hoofdklasse t/m de 5e klasse naar een hogere
klasse en in principe degraderen de nummers 5 en 6 van de Hoofdklasse alsmede de nummers
6 van de 1e klasse t/m de 4e klasse naar een lagere klasse. De overige teams handhaven zich
in principe in dezelfde klasse, dus ook de nummer 5 in een poule van 5 teams. De kampioenen
van de Startersklasse promoveren niet (automatisch) naar een hogere klasse; verenigingen zijn
echter vrij om teams in de 5e of in de Startersklasse in te delen. Mijn dringende advies luidt om
jeugdteams die in de Startersklasse het seizoen afsluiten met een gemiddelde van tenminste 4
punten per wedstrijd, niet meer in die Startersklasse in te schrijven!
Omdat bij de jeugdcompetitie het inschatten van de actuele speelsterkte altijd moeilijk is, wordt
de uiteindelijke indeling van de jeugdklassen gebaseerd op meerdere criteria waaronder
teamrating, recht op klasse (in principe), aanvraag hogere of lagere klasse en
reistijd/reisafstand. Teams die eruit springen qua criteria kunnen op basis daarvan in een
hogere of lagere klasse worden ingedeeld.
Teams die zich sterk genoeg achten voor de landelijke jeugdcompetitie kunnen hiervoor een
plek aanvragen bij de hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL). Deze beslist hier uiteindelijk over,
mede afhankelijk van de beschikbare vrije plekken en mede op basis van de teamrating.
www.nttb-oost.nl
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4 COMPETITIE ALGEMEEN

4.1 Competitieleiders en bereikbaarheid
De gegevens van de competitieleiders staan vermeld op het voorblad en op de website.
In niet-dringende gevallen graag contact opnemen per e-mail. Competitieleiders lezen vrijwel
dagelijks hun e-mail en reageren zo snel mogelijk.
Mocht bellen nodig zijn, dan alleen naar de vermelde telefoonnummers en bij voorkeur tussen
19:30 en 22:00 uur.

4.2 Informatie bekend maken binnen uw vereniging
Als wedstrijdsecretaris bent u de contactpersoon tussen de competitieleiders en uw vereniging
en de leden. Het is dan ook de bedoeling dat u dit competitieboek niet voor uzelf houdt maar
bekend maakt binnen uw vereniging. Daarnaast is het ook wenselijk de te verschijnen
competitiebulletins bekend te maken binnen uw vereniging.
Net als vorig seizoen wordt alle informatie verzonden naar de wedstrijdsecretaris en naar
zijn/haar plaatsvervanger. Niet alleen beschikken er dan meerdere personen binnen uw
vereniging over alle relevante informatie maar de plaatsvervanger kan, in voorkomende
gevallen, zijn/haar taak beter verrichten omdat hij/zij op de hoogte is van alle informatie.

4.3 Competitiereglement
Er wordt gespeeld onder de bepalingen van de meest recente versies van het competitiereglement en het afdelingscompetitiereglement. Deze zijn respectievelijk te vinden op de
website van de NTTB en op de website van de NTTB / Afdeling Oost.

Enkele artikelen uitgelicht:
1. Verzetten van wedstrijden
Het verzetten van wedstrijden is alleen toegestaan indien de nieuw vastgestelde datum in
dezelfde of eerdere speelweek ligt. Ook is het toegestaan dat een thuis- en uitwedstrijd
wordt omgewisseld. Wel dient de competitieleider vooraf per e-mail door beide verenigingen
op de hoogte te worden gebracht van de wijziging.
Een tegenstander is niet verplicht om mee te werken aan het verplaatsen van een wedstrijd.
Als de tegenstander niet kan/wil meewerken aan het verzetten van een wedstrijd moet deze
gewoon gespeeld worden op de in het programma vermelde datum.
De exacte regels omtrent het verzetten van wedstrijden wordt beschreven in artikel 40 van
het afdelingscompetitiereglement.

www.nttb-oost.nl
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2. Invallen
De regels omtrent het invallen wordt beschreven in artikel 31 van het
afdelingscompetitiereglement.
3. Staken van een wedstrijd
De regels omtrent het staken van een wedstrijd worden beschreven in artikel 13 van het
competitiereglement.

4. Afzien van promotie
In het najaar 2016 is de competitiecommissie geconfronteerd met een aantal teams in de
Hoofdklasse welke gedurende of zelfs vlak na afloop van de reguliere competitie aangaven
niet te willen promoveren. Aangezien dit voorafgaand aan de competitie kenbaar gemaakt
dient te worden willen we hierbij nogmaals aandacht vestigen op artikel 44 van het
competitiereglement:
Artikel 44 - Afzien van promotie door een team wat kampioen is geworden in een
bepaalde klasse
1. Indien binnen een lid-vereniging een team na een eventueel kampioenschap in een
bepaalde klasse (onder voorbehoud) geen gebruik wenst te maken van het recht tot
promotie naar een hogere klasse, dan dient dit verzoek voorafgaand aan de competitie
schriftelijk te worden ingediend.
2. Voorafgaande aan de competitie wordt aan de betrokken verenigingen het verzoek
medegedeeld.
3. Indien het team op de eerste plaats eindigt, worden alle wedstrijden van dit team
geschrapt en wordt een nieuwe eindstand opgemaakt.
4. Het team behoudt de plek in de klasse.
Hierbij is het dus van belang dat voorafgaand aan de competitie een vereniging doorgeeft
als een team niet wil promoveren. De competitiecommissie zal dit dan in het
competitiebulletin publiceren.
Overigens is het afdelingsreglement in bewoording verouderd, het landelijk reglement is
hierin al duidelijker en er zal op de ALV 2017 voorgesteld worden om het reglement van de
afdeling te wijzigen. De tekst hiervan luidt:
Artikel 34 Promotie
1. De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te
promoveren of deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel
24 lid 3 van dit reglement deze teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat.
2. Een vereniging kan uitsluitend vóór aanvang van een competitie de betrokken
competitieleider schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één of
meerdere van hun teams af te zien van het recht op promotie. Indien de
competitieleider een dergelijk verzoek inwilligt, worden in de betreffende groep aan
het einde van de competitie twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie geldt een
eindstand waarin alle resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op
promotie uit de stand zijn verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief
alle resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op promotie.

www.nttb-oost.nl
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5. Bezwaarschriften
De procedure omtrent bezwaarschriften wordt beschreven in artikel 46 lid 1 van het
afdelingscompetitiereglement.
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

5 COMPETITIEPROGRAMMA
Het actuele programma, de uitslagen, de standen en de persoonlijke resultaten zijn te vinden op
de website van NTTB / Afdeling Oost.

6 COMPETITIEBULLETIN
Programmawijzigingen, boetes, algemene mededelingen, aankondigingen en dergelijke worden
vermeld in het periodiek te verschijnen competitiebulletin.

www.nttb-oost.nl
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7 WEDSTRIJDFORMULIER
Gelieve het wedstrijdformulier met blauw of zwart schrijvende pen in te vullen.

7.1 Verantwoordelijkheid invullen wedstrijdformulier
Het ontvangende team is verantwoordelijk voor het correct invullen van de groene delen van het
formulier en het bezoekende team is verantwoordelijk voor de blauwe delen.

www.nttb-oost.nl
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7.2 Bestemming wedstrijdformulieren
Het eerste / witte formulier is bestemd voor de afdeling, het tweede / gele formulier is voor de
ontvangende vereniging en het derde / blauwe formulier is voor de bezoekende vereniging.
LET OP
Het gele en het blauwe formulier moeten door de verenigingen tenminste 4 weken worden
bewaard i.v.m. het eventueel verloren gaan van het witte formulier. De competitieleider kan
deze duplicaten dan alsnog ter inzage opvragen.

7.3 Verzending wedstrijdformulieren
De witte wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op de woensdag na de speelweek van de wedstrijd
in het bezit te zijn van de verantwoordelijke competitieleider.
De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor het tijdig - in een voldoende gefrankeerde
enveloppe - verzenden van het wedstrijdformulier.

8 INVOEREN UITSLAGEN IN NAS
Alle uitslagen dienen uiterlijk op de zondag van de speelweek om 12:00 uur in NAS te zijn
ingevoerd.

9 TEAMOPGAVE VOLGENDE COMPETITIE
Het is nog niet bekend wanneer de teamopgave voor de volgende competitie ingeleverd moet
zijn, want er is nog geen datum bekend voor de landelijke opgave van de teams. Zodra dit
bekend is zal het gepubliceerd worden in het competitiebulletin.

10 BOETELIJST
De volgende boetes en/of maatregelen kunnen worden opgelegd.
1.

Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; per
soort gegeven

€

7,00

2.

Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter

€

7,00

3.

Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd

€

5,00

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats
(verdere maatregelen kunnen volgen)

€

22,50

5.

Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd

€

7,00

6.

Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competitiewedstrijd, per persoon

€

5,00

4.
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7.

Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon

€

5,00

8.

Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier en/of in NAS;
per formulier

€

5,00

9.

Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitiewedstrijd, per wedstrijd

€

5,00

10.

Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per envelop

€

5,00

11.

Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip)

€ 10,00

12.

Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van de
begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team

€

7,00

13.

Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden
beboet (verdere maatregelen kunnen volgen)

€

22,50

Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 113,50
€ 91,00
€ 68,00
€ 45,50
€ 22,50
€ 11,50

Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 113,50
€ 91,00
€ 68,00
€ 45,50
€ 22,50
€ 11,50

Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 227,00
€ 181,00
€ 136,00
€ 91,00
€ 45,50
€ 22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitieleider
is noodzakelijk)
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 227,00
€ 181,00
€ 136,00
€ 91,00
€ 45,00
€ 22,50

14.

15.

16.

17.

18.

Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS,
per formulier
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