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Nummer 15 2017, 28 juli (week 30) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Competitie online 

• Ophalen wedstrijdformulierboekjes 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen 

• Speelweken voorjaar 2018 
 

Senioren: 

• Drie poules van 7 teams 

• Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden 
 

Jeugd: 

• Verslag Jeugd Competitieleider 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Competitie online: 
De najaarscompetitie 2017 (senioren en jeugd) staat sinds vandaag online, het heeft heel wat zweetdruppels gekost. 
U zult begrijpen dat niet alle wensen vervuld worden konden worden, maar aan de indeling van de poules is met zorg 
gewerkt. Alle mensen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen, bijzonder veel dank. 
 
Ophalen wedstrijdformulierenboekjes: 
Er kunnen alleen in de periode, direct aan het begin van de najaarscompetitie door de verenigingen de benodigde 
wedstrijdformulierenboekjes worden opgehaald voor senioren en jeugd op onderstaande adressen. 
In het AB is vanwege de prijsstijgingen besloten dat de verenigingen voor de helft van het totaalaantal teams een 
boekje krijgen. (Bijvoorbeeld, mocht u 11 teams hebben dan krijgt u 6 boekjes en bij 10 teams krijgt u 5 boekjes) 
Eén boekje bevat wedstrijdformulieren voor 20 wedstrijden, in principe kan er 4 seizoenen met 1 boekje worden 
gedaan. 
Tussendoor zijn de boekjes te bestellen via de webshop van de NTTB. 
http://opleidingen.nttb.nl/Pages/Webshop/Products.aspx/nl/Overview/Category832 
 
De verenigingen dienen zelf het initiatief hiervoor te nemen, graag van tevoren eerst even mailen of bellen. 
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Update lijst wedstrijdsecretarissen: 
Wederom zijn er een aantal wijzigingen doorgegeven, zoals bijvoorbeeld Emmeloord, Swift Deventer en Trias hebben 
doorgegeven dat ze een nieuwe wedstrijdsecretaris benoemd hebben. Vandaar nogmaals als bijlage de laatste lijst 
met de wedstrijdsecretarissen, graag doorgeven welke aanpassingen er eventueel nog meer moeten worden 
doorgevoerd. (Zie bijlage) 
Ook is beslist noodzakelijk de verenigingen hun gegevens (bestuur en functionarissenfuncties) in NAS bijwerken! 
Met beide opschoonacties kunnen wij zodoende met de najaarscompetitie met een schone lei beginnen. 
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Speelweken voorjaar 2018: 
 
De landelijke speelweken voorjaar 2018, zowel voor jeugd als senioren ziet er als volgt uit. 
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Net als voorgaande jaren houden wij uiteraard weer rekening met bijzondere dagen, zoals Witte Donderdag (29 maart), 
Goede Vrijdag (30 maart) en 2e Paasdag (2 april). De voorjaarsvakantie Noord en Midden is van 24 februari t/m. 4 
maart. (Week 9) 

 

SENIOREN: 
 
Drie poules van 7 teams: 
In de 5e klasse is er één poule en in de 6e klasse twee poules van 7 teams ontstaan, t.w. 5I, 6B en 6D. 
De teams in deze poules dienen er rekening mee te houden dat de competitie één week eerder (week 36) begint als de 
reguliere competitie. Ook moeten er door een paar teams twee keer in één week gespeeld worden. 
De teams 7 en 8 van DTV ’84 spelen in de eerste speelweek al twee keer, poule 6B) 
Ook is er voor de indeling van de poules van 7 teams geen ruimte voor de geplande vrije weken 42 en 43. 
Omdat er daarnaast ook meerdere teams zijn die op dezelfde dag thuis spelen is er geen ruimte om met wedstrijden te 
schuiven, indien nodig zou er dan wellicht voor een andere dag gekozen kunnen worden en/of dat uit/thuis wedstrijden 
omgewisseld worden. 
In onderling overleg tussen beide verenigingen zullen wij hier dan ook zo soepel mogelijk mee omgaan. 
 
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden: 
Een aantal verenigingen beginnen hun thuiswedstrijden nog eerder dan gebruikelijk, n.l. 19.45 of 20.00 uur. 
Dit heeft m.n. te maken met de beschikbare tijd van de speellocatie. 
Bij TTV De Spinners is de aanvangstijd van de wedstrijden gewijzigd van 20.00 naar 19.45 uur. 
Mogelijk dat tegenstanders van De Spinners op de automatische piloot hier overheen kijken, wij verzoeken de 
wedstrijdsecretarissen de betreffende teams hierover te informeren. 
Bij TTC Dronten is de aanvangstijd later, n.l. 20.15 uur. De vereniging verzoekt de tegenstanders niet voor 20.00 uur 
aanwezig te zijn. 
Laten de betreffende verenigingen proberen de wedstrijden op tijd te laten beginnen. In de praktijk blijkt dat er heel 
veel wedstrijden veel later beginnen dan vermeld is. Het resultaat kan verlies van leden tot gevolg kan hebben. 
 

JEUGD: 

Verslag Jeugd Competitieleider: 
Ik vond het in de afgelopen weken opnieuw een mooie uitdaging om de competitie in te delen en daarbij met zoveel 
mogelijk verenigingswensen rekening te houden. Niet om arrogant te doen, maar ik denk daarin te zijn geslaagd. Dat is 
geen eenvoudige klus vanwege de combinatie van de volgende factoren: 
• Verenigingen vermelden steeds meer / vaker - soms ‘onmogelijke’ - wensen die soms ook nog eens 
conflicterend met elkaar zijn; 
• 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 
 
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 worden ingedeeld. 
 
Het volledige verslag kunt u lezen in het competitieboek najaar 2017, dat met de volgende bulletin meekomt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Ringenier (AJCL) 
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Competitieleiders: 

 
Senioren    Senioren    Jeugd 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
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