Senioren - Jeugd
Nummer 12 2017, 23 april (week 16)
Ab nieuws / Algemeen:
• ELO Masterclass
• Speeldata landelijke najaarscompetitie 2017 (senioren en jeugd) (reminder)
• Boetes
Senioren:
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Slotwoorden AJCL
• Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
ELO Masterclass:
Begin deze week heeft u de uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de ELO Masterclass.
Deze vindt plaats op dinsdag 9 mei 2017 vanaf 20.00 bij TTV Swift te Deventer.
Deze uitnodiging is verstuurd naar alle secretarissen en wedstrijdsecretarissen senioren en hoofdtrainers zoals deze
vermeld staan in het NAS-systeem.
Namens het afdelingsbestuur,
Sven Kaptein
Bestuurslid Breedtesport
NTTB / Afdeling Oost
Tel
Mobiel
E-mail

0527 857745
06 12719256
s.kaptein@nttb-oost.nl

Speeldata landelijke najaarscompetitie 2017 (senioren en jeugd): (reminder)
Senioren najaar 2017:
1
16-9

2
23-9

3
30-9

4
7-10

5
6
28-10 4-11

7
8
9
10
11-11 18-11 25-11 2-12

4
7-10

5
6
28-10 4-11

8
9
10
18-11 25-11 2-12

Jeugd najaar 2017:
1
16-9

2
23-9

3
30-9

7
9-12

De jeugdcompetitie loopt een week langer door (t/m zat 9 dec) dan die van de senioren (t/m zat 2 dec).
Dit komt, omdat er op zaterdag 11 november wel senioren, maar geen jeugdcompetitie is.
Juist om dat recht te trekken, wordt speelronde 7 in de jeugdcompetitie naar achteren (9 december) geplaatst.
Dan blijven de senioren- en de jeugdcompetitie namelijk gedurende negen wedstrijden gelijk op lopen.
NB.

JRTL Hoorn op 14/15 oktober
Masters op 20/21/22 oktober
JRTL Tilburg op 11/12 november
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Boetes:

JO = Jeugd Oost / SO = Senioren Oost

Volgnr.

Wnr. Vereniging/team

Nr.

Bedrag in €

Omschrijving

SO152

40923 De Brug 14

8

Niet vermeld wie dubbelt

5,00

SO153

40623 De Spinners 3

8

Niet vermeld wie dubbelt

5,00

SO154

40730 DSC 1

10

Formulieren verkeerde RCL / AJCL

5,00

SO155

60524 DTS 12

8

Set dubbel onjuist/onvolledig ingevuld

SO156

40530 DTV '84-5

18

Formulier niet tijdig verwerkt in NAS (21-04)

10,00

SO157

60130 DTV '84-7

18

Formulier niet tijdig verwerkt in NAS (21-04)

10,00

SO158

60229 DTV '84-9

8

Bondsnummer speler Y onjuist ingevuld

5,00

SO159

41322 Effekt '74-8

8

Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (41332!)

5,00

SO160

40123 Heino 10

8

Set dubbel onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO161

50124 Nevanco 1

8

Bondsnummer speler X+Y onjuist ingevuld

5,00

SO162

40822 Shot '78-6

8

Bondsnummer speler Y onjuist ingevuld

5,00

SO163

41022 Shot '78-8

8

Bondsnummer speler A+C onjuist ingevuld

5,00

SO164

60423 Smash 2000-5

8

Bondsnummer speler X onjuist ingevuld

5,00

5,00

SO165

40923

Swift (D) 9

8

Niet vermeld wie dubbelt

5,00

SO166

50523

Ugchelen 2

8

Set C-X onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO167

41028

Warnsveld 3

18

Formulier niet tijdig verwerkt in NAS (19-04)

SO168

60322

Warnsveld 4

8

Niet vermeld wie dubbelt

5,00

SO169

50228

Zwartsluis 5

8

Bondsnummer speler B onjuist ingevuld

5,00

Vined

10

Vitesse '35

10

Wedstrijdformulier niet tijdig ontvangen
(23123+27123)
Wedstrijdformulier niet tijdig ontvangen
(10125+16125+25125)

8

Persoonlijk resultaat Y (F. Ernst) niet vermeld

JO23
JO24
JO25

12125 De Toekomst 1

10,00

5,00
5,00
5,00

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden:
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: secretaris@nttb-oost.nl

SENIOREN:
Verplaatste wedstrijden:
Geen mutaties meer.
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JEUGD:
‘Slotwoorden’ AJCL:
De voorjaarscompetitie 2017 zit er voor 99,9% op.
Alleen in de 3e klasse B wordt komende zaterdag nog de wedstrijd Rijssen 3 - De Trefhoek 2 - respectievelijk de
nummers 1 en 2 - gespeeld waarmee de titelstrijd wordt beslist.
In goed overleg met de betrokken wedstrijdsecretarissen worden de volgende wedstrijden niet meer gespeeld:
•

2e klasse B: De Veluwe 2 - Smash 2000 1

•

5e klasse D: De Toekomst 4 - Blauw-Wit 2

Beide wedstrijden zijn niet van belang voor promotie / degradatie.
Ik kijk terug op een goede competitie.
Met elkaar - wedstrijdsecretarissen en AJCL - hebben we het mogelijk gemaakt dat onze jeugdspelers fijn hebben
kunnen ballen. En daar gaat het toch in de eerste plaats om?
Mijn contacten met de wedstrijdsecretarissen waren voor het overgrote deel constructief en plezierig.
Natuurlijk was er af en toe verschil van mening of inzicht, maar dat is logisch en daar is ook niks mis mee.
Waar een wedstrijdsecretaris vooral (dus niet uitsluitend) het belang van de ‘eigen’ spelers op het oog heeft, daar kijk ik
naar het algemeen belang.
Dan nog een enkel woord met het oog op de komende najaarscompetitie.
Zoals eerder aangegeven, dienen de teamindelingen uiterlijk op 1 juni as. te zijn ingegeven.
Ik wil hier nogmaals reclame maken voor de Startersklasse.
Deze klasse is bij uitstek bedoeld en geschikt voor hen die - de naam zegt het al - beginnen met competitie spelen en
zij die dat nog niet lang doen.
Tot die verenigingen die tot dusver geen teams in de Startersklasse hebben ingeschreven, zou ik dan ook willen
zeggen: ‘negeer die klasse niet!’
Hoe meer teams zich voor deze klasse inschrijven, des te kleiner de afstanden en reistijden daar worden.
Verder wil ik die verenigingen waarvan teams in die klasse een gemiddelde van ongeveer 4 punten per wedstrijd
haalden, oproepen om het team niet meer in de Startersklasse in te schrijven.
Dat is voor die spelers niet leuk en voor de tegenstanders nog minder!
Wellicht is het in dit verband ook nog goed om te vermelden dat de promotie- en degradatieregeling in principe het
uitgangspunt voor de indeling van de nieuwe competitie is.
Maar als teams (fors) worden gewijzigd, moet er rekening mee worden gehouden dat een team hoger of lager wordt
ingedeeld.
Vooral in de jeugdcompetitie kan er het nodige wijzigen: spelers en wellicht teams (moeten) stoppen, er komen nieuwe
bij en spelers wisselen soms van vereniging.
Mede daarom is een nieuwe indeling niet voor 100% een blauwdruk van de uitkomsten van de promotie- en
degradatieregeling van de voorafgaande competitie.
Rest mij tenslotte nog om u allen te bedanken voor de goede en plezierige samenwerking!
Op naar het volgende seizoen!
Jan Ringenier,
AJCL | afdeling Oost
Verplaatste wedstrijden:
Geen mutaties meer.

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

