Senioren - Jeugd
Nummer 19 2018, 12 augustus (week 32)
Ab nieuws / Algemeen:
• Competitie najaar 2018 online
Senioren:
• Eén poule van 8 teams
Jeugd:
• Verslag Jeugd Competitieleider

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Competitie najaar 2018 online:
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de najaarscompetitie 2018, zowel voor de senioren als de jeugd vanaf heden online
staat. Helaas zien wij een lichte daling in het aantal ingeschreven seniorenteams, van 350 teams (voorjaar 2018) naar
nu (najaar 2018) 344 teams. Ook de jeugd heeft te lijden onder een flinke daling van het aantal teams, zie het verslag
van jeugdcompetitieleider Jan Ringenier onderaan dit bulletin.
Het was een race tegen de klok, het heeft heel wat zweetdruppels gekost om de 344 ingeschreven senioren en 93
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. Wensen van verenigingen kunnen 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 voor de 100% 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. Wij hopen dat u
hiervoor begrip heeft.
Aan alle mensen die aan de indelingen hun steentje hebben bijgedragen zijn wij bijzonder veel dank verschuldigd.
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.
Het competitieboek najaar 2018 en de lijst met invalbeperkingen wordt bij een volgend bulletin gepubliceerd.
De poule-indelingen voor zowel de senioren als van de jeugd zijn nu als bijlage toegevoegd.
Wij wensen u allen een sportieve najaarscompetitie 2018 toe.
Met vriendelijke sportgroeten,
Henk Teunissen (ACL) acl@nttb-oost.nl
Albert Kuiper (RCL) rcl@nttb-oost.nl
SENIOREN:
Eén poule van 8 teams:
Zoals hiervoor gezegd, in de 6e klasse is er één poule van 8 teams ontstaan, t.w. poule 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 er twee nieuwe poules van elke 4 teams
aangemaakt worden voor de vervolgwedstrijden.
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

JEUGD:
Verslag Jeugd Competitieleider:
De indeling van de jeugdcompetitie is weer gereed. Helaas heeft de positieve trend van het afgelopen seizoen - toen
we met in totaal 102 teams 1 team meer konden begroeten dan het seizoen daarvoor - geen gewenst vervolg
gekregen.
Integendeel, we moeten dit seizoen een forse stap terug doen met in totaal slechts 93 ingeschreven teams. In de
periode tussen de datum indiening teams en de daadwerkelijke indeling van de teams hebben verenigingen nog teams
moeten terugtrekken, omdat leden het lidmaatschap bleken te hebben opgezegd. We kunnen overigens wel een
vereniging begroeten die na een fors aantal jaren haar rentree maakt bij de jeugd: Harderwijk. Welkom terug!
Om de klassen en poules te vullen, moest ik teams doorschuiven, maar dat is met het instrument 'de gemiddelde ELO(team)rating' goed te doen en ook goed verdedigbaar. 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 redelijk goed gelukt, maar helaas is dat niet
voor de volle 100% mogelijk. Oorzaak daarvan is o.a. een onevenredig aantal teams uit de drie voormalige regio's. Of
er waren net te weinig of teveel teams voor het formeren van één poule, of er waren er net te weinig voor twee poules.
En met een afnemend aantal teams in de afdeling wordt die situatie er niet beter op. Dat heb ik nu al gemerkt.
Komend seizoen komt het een enkele maal voor dat twee teams van dezelfde vereniging elkaar in de poule treffen:
Rijssen 1 en 3 in de 2e klasse A, Staphorst 1 en 2 in de 2e klasse B, NTC Leogang 2 en 3 in de 3e klasse B en DTS 3
en 4 in de 4e klasse A. De situatie van Rijssen levert verder geen problemen op, omdat die vereniging wekelijks de
beschikking over de zaal heeft. De situatie van zowel Staphorst, DTS als NTC Leogang is lastiger, omdat die
verenigingen hadden gevraagd hun jeugdteams tegelijk thuis te laten spelen. Dit heb ik dus niet kunnen honoreren om
de redenen die ik hiervoor aangaf. Wel ik heb e.e.a. tussentijds kortgesloten met de wedstrijdsecretarissen van
die verenigingen.
Rest mij nog om ons allen - spelers, wedstrijdsecretarissen en competitieleider(s) - alvast een goed en sportief seizoen
toe te wensen!
Het volledige verslag kunt u lezen in het competitieboek najaar 2018, dat met een volgend bulletin meekomt.
Met vriendelijke groet,
Jan Ringenier (AJCL) ajcl@nttb-oost.nl

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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