Senioren - Jeugd
Nummer 18 2019, 22 mei (week 21)
Ab nieuws / Algemeen:
• Regeling verstrekte degradatie / Gewogen teamrating
• Definitieve eindstanden senioren VJ2019
• Uitnodiging ALV (reminder)
• Speelweken najaar 2019 (reminder)
• Opgave teams najaar 2019 (reminder)
• Overleg competitie commissie (reminder)
• Boetelijst voorjaar 2019 definitief
Senioren:
• DUO competitie 2019
Jeugd:
• Informatie AJCL jeugdcompetitieleider (reminder)

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Regeling versterkte degradatie / Gewogen teamrating
De afdeling gaat er bij de reguliere promotie- en degradatieregeling in basis altijd vanuit dat er net zoveel teams vanuit
de Hoofdklasse naar de landelijke 3e divisie promoveren als er andersom degraderen. De afdeling heeft volgend
seizoen in principe recht op twee promotieplekken in de landelijke 3e divisie, terwijl er drie teams uit de 3e divisie
gedegradeerd zijn. Omdat er dus één extra team degradeert, volgt er automatisch een versterkte degradatie in de
onderliggende afdelingsklassen. Tot welke afdelingsklassen de versterkte degradatie rijkt is elk seizoen afhankelijk van
het aantal extra degradanten en dit seizoen rijkt dat tot en met de 1e klasse. Pas in de 2e klasse zijn er komend
seizoen op voorhand genoeg vrije plekken om de versterkte degradatie een halt toe te roepen.
Regeling versterkte degradatie
Nadat de reguliere promotie- en degradatieregeling is uitgevoerd zal het benodigde aantal extra teams met de laagste
gewogen teamrating degraderen van de teams met de laagste overeenkomstige positie in de eindrangschikking per
poule per klasse. Dit wordt zo vaak herhaald als nodig is voor de uitvoering van de versterkte degradatie.
Gewogen teamrating
In tegenstelling tot de gemiddelde teamrating houdt de gewogen teamrating rekening met de hoeveelheid gespeelde
wedstrijden per speler. Iemand die dus weinig of niet gespeeld heeft, telt dus minder of niet mee. De gewogen
teamrating geeft zodoende beter de daadwerkelijke sterkte van het team weer aan de hand van de gespeelde
wedstrijden. Hieronder de formule.
SOM ( ELO-rating speler x aantal gespeelde wedstrijden van de speler in het team )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /
totaal aantal gespeelde wedstrijden van de spelers in het team
Definitieve eindstanden senioren VJ2019
Als bijlage zenden wij u de definitieve eindstanden en gewogen teamratings van de seniorenteams waarbij tevens alle
kampioenen / promovendi en (extra) degradanten vermeld staan.
Als tweede bijlage tevens de berekening van de gewogen teamrating per team uitgewerkt.
Met sportieve groet,
De competitiecommissie
teamindeling@nttb-oost.nl
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Uitnodiging ALV: (reminder)
De uitnodiging voor de ALV op donderdag 23 mei 2019 is vorige keer aan alle verenigingen verstuurd.
De bijbehorende stukken heeft u reeds toegestuurd gekregen.
Locatie:

TTV Swift (D)
Bekkumerstraat 11
7416 ZN Deventer

Aanvang:

20.00 uur

Met vriendelijke groeten,
Marleen van Ulsen - van de Vooren
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
secretaris@nttb-oost.nl
Speelweken najaar 2019: (reminder)
Maandag t/m
zaterdag

Kalenderweek

Speelronde
afdeling
SENIOREN

Speelronde
afdeling
JEUGD

Speelronde
landelijk:
SENIOREN

Speelronde
landelijk:
JEUGD

02-09 t/m 07-09

36

1

1

09-09 t/m 14-09

37

2

2

2

2

16-09 t/m 21-09

38

3

3

3

3

23-09 t/m 28-09

39

4

4

4

4

31-09 t/m 05-10

40

vrij

Vrij

1

Vrij

07-10 t/m 12-10

41

5

5

5

5

14-10 t/m 19-10

42

6

6

6

6

21-10 t/m 26-10

43
(vakantie)

Vrij

Vrij

Vrij

28-10 t/m 02-11

44

7

7

7

7

04-11 t/m 09-11

45

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

11-11 t/m 16-11

46

8

8

8

8

18-11 t/m 23-11

47

9

9

9

9

25-11 t/m 30-11

48

10

10

10

10

1

Vrij

Opgave teams najaar 2019: (reminder)
De teamopgaven voor de senioren en jeugd voor de najaarscompetitie 2019 dienen uiterlijk 13 juni 2019 in NAS te
zijn ingediend. Alle teamopgaven die na betreffende data (13 juni 2019) binnenkomen worden per ingediend team
beboet met boete nr. 1 en lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan geen rekening meer gehouden worden
met de wensen/aanvragen van de teams.
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U dient tevens rekening te houden met het volgende:
De sluitingsdatum is dus gesteld op 13 juni. Invoer is vanaf heden mogelijk.
Nieuwe spelers kunnen vanaf 15 mei als competitiegerechtigd in NAS worden aangemeld. Na deze datum wordt
geen contributie voor het voorjaar in rekening gebracht. U dient deze spelers dan ook tijdig aan te melden
(ingangsdatum uiterlijk 1 mei) zodat zij op uw teamopgave meegenomen kunnen worden.
Verzoeken tot het later (= na 13 juni) toevoegen van spelers/speelsters worden alleen gehonoreerd als het
betreffende team hierdoor niet wordt versterkt of verzwakt. Het is dus ook in uw belang uw teams zo volledig mogelijk
op tijd aan te melden. Spelers die slechts zijn vermeld in de opmerkingen bij de teamlijst, maar niet zijn opgenomen in
de teamopgave zelf worden óók beschouwd als latere toevoeging en vormen dus een risico.
Overleg Competitie Commissie: (reminder)
Op dinsdag 25 juni 2019 komt de Competitie Commissie bijeen t.b.v. de indeling van de najaarscompetitie 2019
senioren. Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen om bereikbaar te zijn voor eventueel overleg/informatie.
Boetelijst voorjaar 2019 definitief:
Zie bijlage
SENIOREN:
DUO competitie:
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de DUO competitie en zullen hier spoedig verder op terugkomen.
Binnenkort kunt u de teams indienen in NAS.
JEUGD:
Informatie AJCL jeugdcompetitieleider: (reminder)
Alle nummers 1 in de Hoofdklasse t/m de 5e klasse promoveren.
Bij de nummer 1 in de Hoofdklasse - Vitesse ‘35 1 - staat een vraagteken. De reden daarvan is dat de landelijke
jeugdcompetitie wordt ingekrompen. Het is aan de landelijke jeugdcompetitieleider of Vitesse ‘35 1 daadwerkelijk een
plaats in de landelijke competitie krijgt.
Het advies dat ik aan Vitesse ‘35 wil geven is: stel het team zo sterk mogelijk samen, zodat de landelijke
jeugdcompetitieleider niet om uw 1e jeugdteam heen kan.
In de 4e klasse B zijn De Veluwe 5 en Dronten ‘74 1 op hetzelfde puntenaantal geëindigd: 69. Het onderlinge resultaat
is echter in het voordeel van De Veluwe 5 (12 - 8), waardoor dat team kampioen is geworden en automatisch
promoveert.
Teams die net niet als 1e zijn geëindigd, maar wel een (behoorlijk) hoog puntenaantal hebben gehaald, hoeven niet te
wanhopen. Omdat er na de voorjaarscompetitie altijd teams wegvallen, komen er vrijwel zeker plaatsen vrij.
En hetzelfde geldt mogelijk ook voor teams die zijn gedegradeerd met een behoorlijk puntenaantal.
Verenigingen die teams hebben die in de Startersklasse kampioen zijn geworden (of net niet) met een puntenaantal
van bijna 4 punten gemiddeld of meer geef ik het vriendelijke, maar dringende, advies om het team niet meer in die
Startersklasse in te schrijven. Dergelijke teams zijn te sterk voor de Startersklasse. Dat is voor de spelers zelf niet leuk
meer spelen, maar nog minder voor de tegenstanders.
In zijn algemeenheid wil ik nog het volgende opmerken. Zoals ik hiervoor al aangaf, stopt na de voorjaarscompetitie
vrijwel altijd een aantal teams om uiteenlopende redenen. Die vrije plaatsen moeten worden opgevuld. Dat opvullen
doe ik op basis van de gemiddelde teamrating. Als u als wedstrijdsecretaris bij de nieuwe competitie-indeling ‘uw’ team
dus in een hogere klasse ziet ingedeeld dan u hebt aangegeven, dan heeft dat team daar recht op. U hoeft mij dan dus
geen ‘verontwaardigde’ mail te sturen of ‘verontwaardigd’ telefonisch contact met mij te zoeken. Ik reken op uw begrip.
Rest mij tenslotte nog om u allen te bedanken voor de plezierige samenwerking in het afgelopen seizoen. We waren
het misschien niet altijd eens, maar we zijn er wel telkens uitgekomen. En wat mij betreft op een goede manier. Op
naar het volgend seizoen!
Met sportieve groet,
Jan Ringenier,
AJCL | afdeling Oost
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=======================================================================================

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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