Senioren - Jeugd
Nummer 17 2018, 29 april (week 17)
Ab nieuws / Algemeen:
• Speelweken / schema’s najaarscompetitie 2018
• Mededeling najaarscompetitie 2018 (reminder)
• Opgave teams najaar 2018
• Overleg Competitie Commissie
• Boetes
Senioren:
• Beslissing / Promotiewedstrijd Hoofdklasse
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Speelweken / schema’s najaarscompetitie 2018:
Enige tijd geleden werden de speelweken van de landelijke najaarscompetitie jeugd en senioren - die helemaal parallel
lopen - bekendgemaakt.
Waar tot dusver meestal in de 2e - soms zelfs 3e - week van september werd begonnen, daar is dat nu al in de 1e
week (week 36).
Wij moeten bekennen dat wij daarvan schrokken net als enkelen van u die daarover al 'in de digitale pen zijn
geklommen’.
Dat is namelijk de eerste week na de zomervakantie in de Regio Noord en een aanzienlijk deel van verenigingen in de
afdeling Oost valt daaronder.
Hoewel wij in de regel de landelijke competitie volgen, vinden wij het ditmaal gerechtigd om daarvan af te wijken.
De voorbereiding op het najaar seizoen zou anders teveel in het gedrang komen voor zover er tenminste nog van een
voorbereiding sprake kan zijn.
De openstelling van een aantal speelzalen van verenigingen is namelijk gekoppeld aan die van de scholen, wat inhoudt
dat een aantal verenigingen de zaal niet eerder kan openen dan in week 36.
Wij hebben daarom naar een oplossing gezocht en menen die te hebben gevonden:
1. Bij de jeugd verschuift speelronde 1 naar week 49, dat is de eerste week na het officiële einde van de
competitie.
2. Bij de senioren verschuift speelronde 1 naar week 42 waarmee tevens wordt voorkomen dat er in relatief korte
tijd (onnodig) drie vrije weken zijn.
Ad 1)
Er is geen mogelijkheid om die wedstrijd binnen het reguliere programma te verschuiven vanwege vakanties en / of
jeugdtoernooien.
Ad 2)
Dit heeft tot gevolg dat teams elkaar - met een (vrije) week daartussen - 2x achter elkaar ontmoeten, maar dat is dan
niet anders.
Voordeel ten opzichte van het afgelopen seizoen is wel dat alle teams dezelfde 5 teams in de 1e en 2e competitiehelft
ontmoeten. Er ontstaat dus ditmaal geen scheef beeld in de tussenstand halverwege het seizoen.
Het schema ziet er - inclusief de speelweken in de landelijke competitie - dan als volgt uit:
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Maandag t/m
zaterdag

Kalenderweek

Speelronde
afdeling
SENIOREN

Speelronde
afdeling
JEUGD

Speelronde
landelijk
SENIOREN

Speelronde
landelijk
JEUGD

03-09 t/m 08-09

36

Vrij

Vrij

1

1

10-09 t/m 15-09

37

2

2

2

2

17-09 t/m 22-09

38

3

3

3

3

24-09 t/m 29-09

39

4

4

4

4

01-10 t/m 06-10

40

5

5

5

5

08-10 t/m 13-10

41

6

6

6

6

15-10 t/m 20-10

42

1

Vrij

Vrij

Vrij

22-10 t/m 27-10

43

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

29-10 t/m 03-11

44

7

7

7

7

05-11 t/m 10-11

45

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

12-11 t/m 17-11

46

8

8

8

8

19-11 t/m 24-11

47

9

9

9

9

26-11 t/m 01-12

48

10

10

10

10

03-12 t/m 08-12

49

1

Wij rekenen op uw begrip en verzoeken u vriendelijk deze informatie ook bekend te maken binnen uw vereniging.
Daarbij zouden wij het op prijs stellen als u ook onze motivering daarbij wilt overbrengen waardoor er (mogelijk) begrip
ontstaat bij de competitiespelers.
Wij realiseren dat iedere afwijking van ‘het reguliere’ arbitrair is, maar zijn van mening dat wij het overgrote deel van de
verenigingen in onze afdeling zo optimaal mogelijk faciliteren.
Met vriendelijke groet,
Henk Teunissen ACL
Jan Ringenier AJCL
Albert Kuiper RCL
Mededeling najaarscompetitie: (reminder)
Beste mensen,
Binnenkort starten jullie met de voorbereidingen voor de nieuwe competitie.
Als verenigingen spelers te vroeg muteren naar “competitiegerechtigd” betekent dit dat zij een factuur ontvangen voor
deze spelers voor de lopende competitie.
In de "Informatie over NTTB ledenadministratie 2018” (zie https://www.nttb.nl/over-nttb/algemene-informatie, onderaan)
is dit duidelijk beschreven. Toch gaat het wel eens mis.
Leden die competitie gaan spelen in het najaar moeten in NAS gemuteerd worden naar “competitiegerechtigd”. Dit
dient na 15 mei te gebeuren, omdat anders nog competitietoeslag voor de lopende competitie gefactureerd wordt.
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 juni aangemeld dienen te zijn in
NAS als competitiegerechtigd lid. Voor leden die geen competitie meer willen spelen in het najaar geldt dat zij voor 5
september gemuteerd dienen te worden naar basislid.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Ineke de Graaf
Coördinator Afdelingsondersteuning
Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein
graaf@tafeltennis.nl | M: 06 – 21 28 2052
www.nttb.nl | www.tafeltennis.nl I facebook.com/NederlandseTafeltennisbond | https://twitter.com/tafeltennis
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Opgave teams najaar 2018:
U kunt de teams vanaf nu (alleen nog in concept i.v.m. AVG privacywet) opgeven in NAS. De teamopgaven voor de
senioren en jeugd voor de najaarscompetitie 2018 dienen uiterlijk 31 mei 2018 in NAS te zijn ingediend. Alle
teamopgaven die na betreffende data binnenkomen worden beboet en lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan
dan geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen van de teams.
Overleg Competitie Commissie:
Woensdag 13 juni 2018 komt de Competitie Commissie bijeen t.b.v. de indeling van de najaarscompetitie 2018
senioren. Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen om bereikbaar te zijn voor eventueel overleg/informatie.

Boetes:

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Bedrag in €

Volgnr. Wnr.

Vereniging/team

Nr.

Omschrijving

SO152

10320

Olst 1

10

vervallen

SO169

10320

Olst 1

11

Te laat of niet ontvangen wedstrijdformulier
Niet ontvangen van het wedstrijdformulier(later
dan 1 week)

SO180

11226

Vined 1

18

Wedstrijd niet ingevoerd in NAS

vervallen

SO181

30527

Vined 2

18

Wedstrijd niet ingevoerd in NAS

vervallen

Bosman/Wezep

10

Wedstrijdformulieren te laat
ontvangen,10228/20228/30529

5,00

SO199

vervallen

SO200

30730

De Brug 7

8

Formulier afkomstig van niet ingevuld

5,00

SO201

30829

De Brug 9

15

Team incompleet

11,50

SO202

40428

De Toekomst 10

8

Set A-Y onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO203

60528

De Veluwe 9

8

Set dubbel onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO204

60730

Entac 9

8

Bondsnummer speler Y onjuist/onvolledig

5,00

SO205

50928

Hatac 7

8

Bondsnummers spelers niet ingevuld

5,00

SO206

30228

HTTV 1

10

Wedstrijdformulier te laat ontvangen

5,00

SO207

60329

Rijssen 6

8

Set C-Y onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO208

20328

Shot '78-2

15

Team incompleet

11,50

SO209

40327

Shot '78-5

8

Bondsnummer speler A onjuist / onvolledig

5,00

SO210

40630

Shot '78-7

14

Ongerechtigd uitkomen speler C (6e invalsbeurt)

11,50

SO211

10229

Swift (D) 1

8

Einduitslag niet ingevuld

5,00

SO212

30414

Swift '64 1

8

Wedstrijdnummer onjuist ingevuld

5,00

SO213

30228

TT Zwolle 10

8

Wedstrijdnummer onjuist ingevuld

5,00

JO24

17128

Effekt ’74 1

8

O. Holle (Effekt ’74 2) niet als invaller vermeld

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
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SENIOREN:
Beslissing / Promotiewedstijd Hoofdklasse:
Zaterdag j.l. is de beslissingswedstrijd gespeeld voor promotie naar de derde divisie tussen Effekt '74 1 en ENTAC 2.
De wedstrijd werd gespeeld bij Blauw Wit in Almelo. Blauw Wit bedankt voor de uitstekende organisatie.
Er waren toch nog zo'n 40 fans aanwezig om de teams aan te moedigen. ENTAC 2 heeft de wedstrijd met 6-0
gewonnen. De uitslag doet vermoeden dat het een walk-over was, maar dat was het beslist niet.
Daar kwam bij dat de sterkste man van Effekt ’74 1, Ramon Henning, wegens een rugblessure niet kon spelen.
Jammer want dan was het zeker een andere wedstrijd geworden. Er eindigden drie partijen in vijf games, waarvan er
net zo goed twee naar Effekt ’74 1 hadden kunnen gaan. Dan waren er ook nog twee in vier games . Effekt ’74 1
bedankt voor de sportieve wedstrijd, en ENTAC gefeliciteerd met de overwinning en de promotie naar de derde divisie.
Veel succes in de Najaarscompetitie.
Henk Teunissen
ACL afdeling Oost
Verplaatste wedstrijden:
n.v.t.

JEUGD:
Verplaatste wedstrijden:
n.v.t.

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Henk Teunissen
Prof. Van der Scheerstraat 281
2035 AR Haarlem
Tel.nr. 06-14369579
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
Tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
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