Senioren - Jeugd
Nummer 28 2017, 27 november (week 47)
Ab nieuws / Algemeen:
• Voorjaarscompetitie 2018
• Boetes
Senioren:
• Niet meer te spelen wedstrijd
• Gestaakte wedstrijden
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Voorjaarscompetitie 2018:
De competitieleiders en andere betrokkenen zijn druk bezig met het speelschema voor de komende
voorjaarscompetitie 2018. Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen, is het speelschema van de landelijke competitie al
even bekend. Dat betekent dat wij ook aan de slag zijn gegaan.
Zoals altijd hebben wij bij het speelschema te maken met diverse factoren:
•
•
•
•
•
•

de landelijke seniorencompetitie
de landelijke jeugdcompetitie
feestdagen die in het weekend vallen
feestdagen die doordeweeks vallen
landelijke jeugd- en afdelingsteams die graag tegelijk willen spelen
jeugdteams uit de afdeling die juist tegelijk met landelijke seniorenteams willen spelen

De afspraak is om zoveel mogelijk de landelijke competitie te volgen en dat doen wij dan ook zoveel mogelijk. Alleen
als er in onze ogen verbeteringen zijn aan te brengen, willen wij daarvan afwijken. En dat is het geval bij de
seniorencompetitie in onze afdeling.
De jeugd in de afdeling volgt voor 100% de landelijke competitie jeugd en senioren.
De senioren in de afdeling volgen voor ongeveer 90% de landelijke competitie. Alleen speelronde 7 wordt over twee
kalenderweken verdeeld: De week van Goede Vrijdag (26-03 t/m 31-03) en de week van Paasmaandag (02-04 t/m.
07-04). Voordeel daarvan is dat verenigingen in voorkomende gevallen zelf geen wedstrijden hoeven te verzetten en
dat het aantal gespeelde wedstrijden mooi evenwichtig verdeeld blijft. Bovendien wordt zo voor alle teams een vrije
week gecreëerd in de tweede competitiehelft die (eventueel) kan worden benut voor het inhalen of vooruit spelen van
wedstrijden. Bijvoorbeeld: In sommige gebieden waar (religieuze) bezwaren gelden tegen het spelen op Biddag en
Goede Vrijdag, kunnen verenigingen i.o.m. hun tegenstanders naar de vrije week uitwijken.
Speelronde 8 wordt als gevolg daarvan naar voren gehaald (naar kalenderweek 6) en dit betekent dat teams elkaar 2x
achter elkaar ontmoeten, omdat de speelrondes 8 en 3 elkaar opvolgen in het schema. Het lijkt ons goed dat u een
ieder binnen uw vereniging hierover informeert om vragen, opmerkingen en wellicht onbegrip te voorkomen.
Wij denken dat wij hiermee de verenigingen en u wedstrijdsecretarissen tegemoet komen, want er hoeft nu geen actie
te worden ondernomen om wedstrijden te verzetten in de kalenderweken 13 en 14.
Hierna leest u het schema voor de komende voorjaarscompetitie van zowel de landelijke als de afdelingscompetitie.
Met vriendelijke groet,
Henk Teunissen ACL
Jan Ringenier AJCL
Albert Kuiper RCL
www.nttb-oost.nl
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Maandag t/m
zaterdag

Kalenderweek

Speelronde
afdeling
SENIOREN

Speelronde
afdeling
JEUGD

Speelronde
landelijk: JEUGD +
SENIOREN

22-01 t/m 27-01

4

1

1

1

29-01 t/m 03-02

5

2

2

2

05-02 t/m 10-02

6

8

vrij

vrij

12-02 t/m 17-02

7

vrij

vrij

vrij

19-02 t/m 24-02

8

3

3

3

26-02 t/m 03-03

9

vrij

vrij

vrij

05-03 t/m 10-03

10

4

4

4

12-03 t/m 17-03

11

5

5

5

19-03 t/m 24-03

12

6

6

6

26-03 t/m 31-03

13

7

7

7

02-04 t/m 07-04

14

7 / vrij

8

8

09-04 t/m 14-04

15

9

9

9

16-04 t/m 21-04

16

10

10

10

Bijzondere dagen:
Week 7:
12 februari t/m. 14 februari (Carnaval)
Week 9:
26 februari t/m. 4 maart (Schoolvakantie Noord + Midden)
Week 9:
3 en 4 maart (NK A-spelers in Zwolle)
Week 11:
14 maart (Biddag voor het gewas)
Week 13:
30 maart (Goede vrijdag).
Week 14:
2 april (2e Paasdag)

Boetes:
Volgnr.

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr. Vereniging/team

SO66

De Spinners

Nr.
10

Omschrijving
Het te laat inzenden van formulieren (4051760111)

Bedrag in €
vervallen

SO80

10423 De Brug 2

8

Setstand BX Game 2 onjuist

SO81

41022 De Toekomst 8

14

Het ongerechtigd uitkomen speler Z

SO82

30622 De Veluwe 6

10

Formulier naar onjuiste ACL/RCL gestuurd

5,00

SO83

31222 DTS 4

8

Bondsnummer X Onjuist

5,00

SO84

40423 Emmeloord 3

8

Set B-X onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO85

40122 Heino 8

8

Bondsnummer speler Z onjuist/onvolledig

5,00

www.nttb-oost.nl

pagina 2 van 4

5,00
11,50

info@nttb-oost.nl

C O M P E T I T I E B U L L E T I N
SO86

60122 NTC Leogang 5

10

Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier

5,00

SO87

11423 Smash 2000-2

15

11,50

SO88

60723 Smash 2000-5

3

Team incompleet
Het niet tijdig/juist communiceren om uitstel v.d.
wedstrijd

SO89

30124 Smash '70-7

8

SO90

Trias

11

Setstand A-Z Onjuist
Het te laat inzenden van formulieren, meer dan 1
week
(40818,40620,40520,50424,40824,40522,40622)

SO91

10323 Trias 2

15

SO92

40124 TT Zwolle 11

8

Team incompleet
Bondsnummer speler A onjuist/onvolledig + set
B-Y game 5 onjuist ingevuld

SO93

30427 Wijhe 2

8

Foutief invoer NAS / Teamnummer ontbreekt

5,00
5,00

10,00
11,50
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: bezwaren@nttb-oost.nl

SENIOREN:
Niet meer te spelen wedstrijd:
Om diverse redenen / door omstandigheden is in goed overleg met de betrokken wedstrijdsecretarissen besloten om
de wedstrijd van 17 november Hatac 9 – Smash 2000-5 (60723) ook vanwege de beschikbare speelruimte in de laatste
speelweek niet meer te spelen. Deze wedstrijd is niet van belang voor promotie / degradatie.
Gestaakte wedstrijden:
In de 6e klasse A is door omstandigheden op woensdag 15 november de wedstrijd De Spinners 4 – DTV ’84-6 (60123)
bij een stand van 2-0 gestaakt is. M.b.t. de stand in de poule zal z.s.m. bekeken worden of deze wedstrijd nog deze
week uitgespeeld moet worden.
Hier bleef het er in deze poule niet bij.
Ook op donderdag 23 november heeft zich in dezelfde poule 6A een soortgelijke situatie voorgedaan, waarbij ook door
omstandigheden de wedstrijd Vined 5 – DTV ’84-6 (60118) bij een stand van 3-3 is gestaakt.
Gezien de stand in de poule gaan wij in overleg met de betreffende wedstrijdsecretarissen bekijken hoe en waar deze
competitiewedstrijd, respectivevelijk de resterende sets of games eventueel nog gespeeld moet worden.
Volgens artikel 13.5 (competitiereglement deel 1) mag staken alleen bij overmacht, in beide gevallen was dit voor de
betreffende teams zeker aan de orde. Uitspelen mag volgens artikel 30.1 (competitiereglement deel 3).
Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen van de andere verenigingen uit de 6e klasse poule A deze week de uitslagen
direct na de wedstrijd in NAS te verwerken, zodat wij voor de gestaakte wedstrijden zo nodig direct daarna actie
kunnen ondernemen.
Verplaatste wedstrijden:

31125 DI

21 nov

20:00 Blauw-Wit 6

-

HTTV 1

1 dec

18:45 De Veluwe 5

-

Swift (D) 6

JEUGD:
Verplaatste wedstrijden:

18127 VR
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____________________________________________________________________________________________

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
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