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Nummer 29 2017, 4 december  (week 48) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Teams invoeren in NAS voorjaarscompetitie 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Niet meer te spelen wedstrijden 

• Gestaakte wedstrijden niet meer uitspelen 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Van uw jeugdcompetitieleider 

• Verplaatste wedstrijden 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Teams invoeren in NAS voorjaarscompetitie 2018: 
De teamopgaven voor de senioren voor de voorjaarscompetitie 2018 dienen uiterlijk 7 december 2017 in NAS te zijn 
ingediend. 
De teamopgaven voor de jeugd voor de voorjaarscompetitie 2018 dienen uiterlijk 14 december 2017 in NAS te zijn 
ingediend. 
Alle teamopgaven die na betreffende data binnenkomen lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan geen 
rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen hogere klasse van de teams. 
 
Bijzonderheden: 
• Vanaf vorig weekend kunnen de senioren en jeugdteams voor de voorjaarscompetitie 2018 in NAS worden 
  ingediend. Denkt u eraan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief 
  indienen” ook moet worden gedaan. 
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men 
  dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL. 
• Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment met het invoeren van uw teams. Er is weinig tijd beschikbaar 
  voor de organisatie van de voorjaarscompetitie in december. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de 
  indeling kan worden gepubliceerd. 
• Leden die competitie gaan spelen in het voorjaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”. 
 
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 december aangemeld dienen te zijn in 
NAS als competitiegerechtigd lid. 
 
Update wedstrijdsecretarissen: 
Wederom zijn er weer wijzigingen doorgegeven. Vandaar nogmaals als bijlage de laatste lijst met de 
wedstrijdsecretarissen senioren en jeugd, 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 voorjaarscompetitie met een schone lei beginnen. 
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Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

Volgnr. Wnr. Vereniging/team Nr. Omschrijving  Bedrag in €  

SO94 31125 Blauw Wit 6 10 Formulier naar onjuiste ACL/RCL gestuurd 5,00  

SO95 50125 Bosman Wezep 5 10 Het te laat ontvangen van het wedstrijdformulier            5,00  

SO96 41430 Effect '74-6 16 
Het niet opkomen van het team in de 
competitiewedstrijd          22,50  

SO97 41226 Effekt '74-7 8 
Bondsnummer speler C onjuist/onvolledig 
ingevuld            5,00  

SO98 40630 Gelvandria 3 8 Gewonnen/verliespunten niet vermeld            5,00  

SO99 60326 Gelvandria 6 8 Vereniging en teamnummer niet ingevuld 5,00  

SO100 40427 GTC 2 8 Wedstrijdnummer niet ingevuld 5,00  

SO101 41426 Hatac 7 8 
Bondsnummer speler C onjuist/onvolledig 
ingevuld            5,00  

SO102 40725 Rijssen 3 8 
Bondsnummer speler X onjuist/onvolledig 
ingevuld 5,00  

SO103   Shot '78 10 

Het te laat ontvangen van het 
wedstrijdformulieren (60306,40627, 40727, 
40927) 1 dec.            5,00  

SO104 60326 Shot '78-10 8 Set B-X onjuist/onvolledig ingevuld 5,00  

SO105 50527 Shot '78-9 8 Het onvolledig,onjuist invullen in NAS            7,00  

SO106 41326 Smash 2000-4 18 Gegevens niet tijdig in NAS verwerkt          10,00  

SO107 40725 Swift (D) 10 8 
Bondsnummer speler C onjuist/onvolledig 
ingevuld            5,00  

SO108 40626 Swift (D) 9 8 Set dubbel onjuist/onvolledig ingevuld            5,00  

SO109 40627 Trias 10 8 Bondsnummer speler Y niet vermeld 5,00  

SO110 50427 Trias 11 8 
Bondsnummer speler A onjuist/onvolledig 
ingevuld            5,00  

SO111 50926 Vitesse '35-8 8 
Bondsnummer speler A onjuist/onvolledig 
ingevuld 5,00  

SO112 50530 Wijk 16-4 8 Formulier afkomstig van niet ingevuld            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: 
Wedstrijd 60250, 6e klasse poule B: 
Door meerdere personele problemen en medische omstandigheden is met de betrokken wedstrijdsecretarissen 
besloten om de wedstrijd van 1 december Heino 12 – De Toekomst 14 in de laatste speelweek niet meer te spelen. Het 
is jammer voor de tegenstanders dat ze niet konden spelen, deze wedstrijd is niet van belang voor promotie en/of 
degradatie. 
 
Gestaakte wedstrijden niet meer uitspelen: 
De beide gestaakte wedstrijden uit de 6e klasse poule A (60123 + 60118) worden door de medische gebeurtenissen 
niet meer uitgespeeld. Na de standen handmatig te hebben ingevoerd van de gestaakte wedstrijden is DTV ’84-6 
kampioen. 
 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
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Verplaatste wedstrijden: 
 

41430 MA 4 dec 19:30 Vitesse '35 6 - Effekt '74 6 
 
 

JEUGD: 

 
Van uw jeugdcompetitieleider: 
Ik wil als AJCL nog eens 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 (of meer) per 
wedstrijd gehaald hebben, 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! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Ringenier AJCL 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
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 

 Hietweideweg 64   Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 7391 XX Twello   7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

Tel.nr. 06-13638398   Tel.nr. 06-44332934   Tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl    ajcl@nttb-oost.nl  
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