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Nummer 1 2018, 5 januari (week 1) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• De beste wensen 

• Competitie VJ 2018 online 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen 
 

Senioren: 

• Één poule van 8 teams 

• Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden 
 

Jeugd: 

• Startersformulieren 

• Toelichting indeling jeugdcompetitie 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
De beste wensen: 
Allereerst willen wij iedereen die voor de afdeling Oost taken heeft te doen, erin speelt en de afdeling een warm hart 
toedraagt, een fijn, sportief, gelukkig en vooral een gezond 2018 toewensen. 
 

 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
De competitieleiders 
 
 
Competitie VJ 2018 online: 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de voorjaarscompetitie 2018 - zowel voor de jeugd als de senioren - vanaf heden 
online staat. De poule-indelingen zijn voor zowel de senioren als ook de jeugd als bijlage bijgevoegd. 
Het was een race tegen de klok om de 350 senioren- en 102 jeugdteams op tijd in te delen.  
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om aan zoveel mogelijk verenigingsverzoeken te voldoen, maar helaas was 
het niet mogelijk om alle wensen te vervullen. 
U moet zich daarbij voorstellen dat de wensen van verenigingen soms dezelfde zijn en aangezien er slechts 6 letters (A 
t/m F) en/of 8 letters (A t/m H) te verdelen zijn, is het onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. 
Wensen zoals op een bepaalde dag uit te spelen hebben voor ons minder prioriteit dan bijvoorbeeld de 
beschikbaarheid van de zaal en/of eventueel samen spelen van teams. Iets wat overigens ook niet voor de 100% 
gelukt is! Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
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In de 6e klasse is er één poule van 8 teams ontstaan, deze spelen de eerste zeven wedstrijden eenmaal tegen elkaar. 
Daarna volgen twee poules van de 4 teams met de geplaatsten 1 t/m. 4 en 5 t/m. 8. Een zgn. “play-off/ 
kampioenspoule” met nog drie wedstrijden per team te gaan. 
Er is -  met name in de seniorencompetitie getracht om één gepromoveerd en één gedegradeerd team in de poules in 
te delen (uiteraard rekening houdend met de gemiddelde teamrating) en tevens is er geprobeerd om geen teams van 
dezelfde vereniging in dezelfde poule in te delen. Dit is in een enkel geval niet gelukt, er is rekening mee 
gehouden/aanpassingen gedaan opdat deze teams aan het begin van de competitie tegen elkaar spelen en zeker niet 
als laatste tegen elkaar. Vandaar hebben wij twee wedstrijden naar een eerdere datum hebben verplaatst. 
In poule 6B, DTV ’84 8 – DTV ’84 7 (naar vrijdag 19-01) en in poule 6H DTS 12 – DTS 10 (naar donderdag 15-02) 
Ook is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met een reistijd van 45 minuten, in een aantal gevallen is dit 
helaas niet helemaal gelukt. Wil iedereen de speellocatie, aanvangstijden ook nog even goed nakijken/controleren? 
M.b.t. de speelweken en “bijzondere dagen” hebben wij u in een voorgaand competitiebulletin geïnformeerd. De 
wedstrijden die op Goede Vrijdag vielen hebben wij, op eentje na structureer verplaatst naar vrijdag 6 april. 
Mochten er om wat voor reden dan ook toch problemen ontstaan, dan verzoeken wij u om voor die wedstrijden in 
overleg met de wedstrijdsecretaris van de betreffende tegenstander een andere datum te zoeken en 
vervolgens contact te zoeken met de desbetreffende competitieleider. 
Als competitieleiders moeten wij het reglement hanteren, maar zullen hier coulant mee omgaan. 
Omdat er nieuwe jeugdteams in de startersklasse deelnemen, hebben wij als bijlage de vier verschillende 
wedstrijdbriefjes voor deze klasse toegevoegd. Deze moet u zelf uitprinten/ kopiëren. 
Nog voor het begin van de competitie komt het Competitieboek senioren & jeugd voorjaar 2018 en de lijst met 
invalbeperkingen met het eerstvolgende bulletin uit. 
Ook is de definitieve boetelijst najaar 2017 senioren en jeugd als bijlage toegevoegd. 
  
Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u allen een sportieve voorjaarscompetitie 
2018 toe. 
  
Met vriendelijke sportgroeten, 
Henk Teunissen (ACL) acl@nttb-oost.nl 
Jan Ringenier (AJCL) ajcl@nttb-oost.nl 
Albert Kuiper (RCL)  rcl@nttb-oost.nl 
 
Update lijst wedstrijdsecretarissen: 
Wederom zijn er een aantal wijzigingen doorgegeven, zoals bijvoorbeeld Vined heeft doorgegeven dat zij een nieuwe 
wedstrijdsecretaris senioren hebben benoemd. Maar er zijn meer wijzigingen binnengekomen m.b.t. e-mailadressen 
en/of telefoonnummers. 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 voorjaarscompetitie 2018 met een schone lei beginnen. 
 

SENIOREN: 
 
Één poule van 8 teams: 
Zoals gezegd, in de 6e klasse is er één poule van 8 teams ontstaan, t.w. 6H. 
Wij vragen u vriendelijk om de uitslagen van de wedstrijden die in de laatste (7e) speelweek gespeeld worden, 
bijvoorbeeld door het formulier even te scannen en dit z.s.m. te sturen aan de competitieleider. Dan kunnen wij twee 
nieuwe poules van elke 4 teams aanmaken voor de vervolgwedstrijden. 
 
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. Indien mogelijk kan er ook voor gekozen worden 
om op twee tafels te gaan spelen. 
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: 

 
Startersformulieren: 
Startersformulieren moeten de verenigingen zelf kopiëren en opsturen naar de jeugdcompetitieleider. 
Zie bijlagen. 
 

mailto:acl@nttb-oost.nl
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Toelichting indeling jeugdcompetitie: 
De indeling van de jeugdcompetitie is weer gereed. Het kostte mij ditmaal wat meer tijd en moeite. Enerzijds vanwege 
persoonlijke omstandigheden - mijn schoonvader overleed op 2e Kerstdag - en anderzijds omdat de puzzel ditmaal 
ingewikkelder was dan in voorgaande seizoenen. 
 
Het is in ieder geval goed om te constateren dat u als verenigingen in totaal 102 teams hebt ingeschreven en dat is er 
1 meer dan het aantal waarop we het afgelopen seizoen zijn geëindigd. Entac schreef voor het eerst sinds een aantal 
seizoenen weer een jeugdteam in. Welkom terug! Daarnaast moet Nevanco uit Hasselt dit seizoen verstek laten gaan, 
maar ik heb begrepen dat het hier om een tijdelijk afscheid gaat. 
 
Voor de Startersklasse had ik liefst 21 teams. Ik heb geprobeerd om in overleg met een aantal wedstrijdsecretarissen 
in totaal 3 teams over te hevelen naar de 5e klasse, zodat ik daar drie - en in totaal zeventien - poules van 6 teams kon 
formeren. Dat is helaas net niet gelukt. Slechts twee van de door mij benaderde verenigingen konden/ wilden hieraan 
meewerken. Een aantal verenigingen heb ik bewust niet benaderd gelet op de leeftijden van de spelers uit het 
startersteam.  
Het omgekeerde - teams overhevelen van de 5e naar de Startersklasse - heb ik niet willen proberen, omdat ik daartoe 
minder kansen zag. Bovendien moeten in die Startersklasse geen te sterke teams spelen. Dat is voor de spelers van 
de andere teams niet leuk. 
Ik heb nu in de Startersklasse vier poules van 5 teams moeten formeren en ook nog eens twee poules van 5 in de 5e 
klasse. Een gemiste kans in mijn ogen. 
 
Moest ik het afgelopen seizoen noodgedwongen één poule van 6 teams in de 2e klasse formeren, ditmaal had ik met 
datzelfde euvel te maken in de 1e klasse. Op zich vind ik dit overigens minder erg, omdat de top van de piramide (in de 
hoogste klassen weinig poules en in de laagste klassen veel poules) redelijk in stand blijft. 
 
Ook ditmaal heb ik weer mijn uiterste best gedaan om zeker in de laatste drie klassen de reistijd binnen de 45 minuten 
te houden. Dat is helaas niet overal even goed gelukt. Oorzaak daarvan is o.a. het relatief grote aantal teams uit 
Twente in de 4e klasse, waaronder drie teams van Rijssen. 
 
Een enkele vereniging gaf aan op bepaalde data niet over de zaal te kunnen beschikken. In de indeling zelf kon ik daar 
geen rekening mee houden. Ik was al blij dat ik er sowieso uitkwam. In voorkomende gevallen zijn de wedstrijden van 
die datum in een eerdere week gepland. Mocht dit voor de betrokken verenigingen problemen opleveren, dan zijn zij 
vrij om een andere oplossing te zoeken. 
 
Dan is er ook nog de situatie dat er twee verenigingen zijn - NTC Leogang en Trias - die hun jeugdteams tegelijk thuis 
willen laten spelen, maar waarbij twee teams bij elkaar zijn ingedeeld, mede om de reistijden zoveel mogelijk binnen de 
perken (45 minuten) te houden. 
Het gaat hier om de 4e klasse A (NTC Leogang 3 en 4) en de Startersklasse D (Trias 2 en 5).  
In de 4e klasse A moeten de wedstrijdsecretarissen van NTC Leogang en Zwartsluis gezamenlijk maar een andere 
datum zoeken voor de wedstrijd NTC Leogang 3 - Zwartsluis 2 van zaterdag 14 april, omdat dit dan de enige wedstrijd 
bij NTC Leogang is. Een andere mogelijkheid is wellicht om de wedstrijd op 14 april in Elspeet te spelen. Maar dit laat 
ik graag aan de betrokkenen over. 
Verder dient binnen NTC Leogang een andere datum te worden gevonden voor de wedstrijd NTC Leogang 3 - NTC 
Leogang 4 van zaterdag 17 maart, omdat dit dan de enige wedstrijd is bij NTC Leogang. Ook dient een eerdere datum 
te worden gevonden voor de wedstrijd NTC Leogang 4 - NTC Leogang 3 die voor de laatste speelronde gepland staat: 
zaterdag 21 april. Het zal duidelijk zijn dat het onwenselijk dat twee teams van dezelfde vereniging elkaar in de laatste 
speelronde ontmoeten. 
In de Startersklasse D ligt het iets eenvoudiger. Daar moet alleen - binnen Trias - een andere speeldatum gevonden 
voor de wedstrijd Trias 2 - Trias 5 van zaterdag 10 maart. Dit is dan namelijk de enige wedstrijd bij Trias. 
In beide gevallen - NTC Leogang en Trias - kan de onderlinge wedstrijd wellicht een keer in de vooravond worden 
gespeeld. 
Bij Rijssen - team 4 en 6 samen in de 4e klasse C - speelt dit probleem niet, omdat die vereniging wekelijks de 
beschikking over de zaal heeft. 
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Ik gaf al aan dat de puzzel ditmaal moeilijker was dan voorgaande seizoenen. Daarom kon ik de wens van de grotere 
verenigingen De Veluwe en Swift (D) om alle acht teams op dezelfde zaterdag thuis te laten spelen, niet inwilligen. Ik 
heb in beide gevallen een knip moeten aanleggen tussen het 4e en 5e team. De morgenteams spelen dan wel tegelijk 
en evenzo de middagteams. Daarnaast heb ik de lettercombinatie zo gemaakt dat de acht teams toch nog bij drie van 
de vijf wedstrijden op dezelfde zaterdag thuis spelen. 
Een soortgelijke situatie is er bij Torenstad waar (middag)team 1 bij drie van de vijf wedstrijden op dezelfde zaterdag 
thuis speelt als de morgenteams 2, 3 en 4. 
 
Een aantal verenigingen ‘brengt al een letter mee’ die zij hebben gekregen via landelijke teams. Daar heb ik als AJCL 
geen enkele invloed op. Zo kan het gebeuren dat de verenigingen DTV ’84 en TT Zwolle voor hun landelijk team 
dezelfde letter hebben gekregen: de letter F. U begrijpt dat het dan lastig wordt als jeugdteams van die verenigingen in 
dezelfde poule worden ingedeeld. 
Omdat de jeugdteams van TT Zwolle niet daadwerkelijk tegelijk spelen met het landelijke team, heb ik hier voorrang 
gegeven aan DTV ’84 waar wel tegelijk wordt gespeeld. Ik heb de teams van TT Zwolle wel een zodanige letter kunnen 
geven waardoor toch nog bij drie van de vijf thuiswedstrijden op dezelfde zaterdag wordt gespeeld. 
 
In een beperkt aantal gevallen is een team in een hogere klasse ingedeeld dan waarin het is ingeschreven. Ik wilde - 
zeker in de hogere klassen - zoveel mogelijk poules van 6 teams formeren. De teams met de hoogste teamrating 
schoven dan door. 
 
Het feit dat ik zoveel tekst nodig heb om de indeling toe te lichten, duidt er al op dat de puzzel moeilijk was. Niettemin 
ben ik tevreden met de uitkomst. Soms is er gewoonweg niet meer mogelijk. 
 
Ik heb ervoor gekozen om deze uitgebreide toelichting in dit Competitiebulletin op te nemen om uw eventuele vragen 
bij/ over de competitie-indeling weg te nemen. 
 
Ik wens ons allen een goede en sportieve competitie toe!! 
 
Jan Ringenier, 
AJCL-afdeling Oost 
 
 

 
Competitieleiders: 

 
Senioren    Senioren    Jeugd 
 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
Henk Teunissen   Albert Kuiper    Jan Ringenier 

 Prof. Van der Scheerstraat 281 Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 2035 AR Haarlem   7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934   Tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl    ajcl@nttb-oost.nl  
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