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Nummer 19 2020, 13 september (week 37) 

 
Jeugd: 

• Jeugd Najaarscompetitie 2020 online 
 

 

JEUGD: 
 
Jeugd Najaarscompetitie 2020 online: 
Na een dag of wat puzzelen kunnen wij u melden dat de najaarscompetitie 2020 voor de jeugd online staat. 
Zoals afgelopen donderdagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering al is aangegeven, is het aantal teams vrij 
fors teruggelopen van 73 naar 60 teams. Hoe minder teams, hoe lastiger het wordt om langere afstanden en reistijden 
te vermijden. Toch menen wij erin te zijn geslaagd om dit voor komend seizoen nog binnen de perken te houden. 
 
We hebben alle aanvragen voor een hogere klasse -na de beoordeling of die reëel zijn- kunnen honoreren. 
In een enkel geval hebben wij teams in een hogere klasse ingedeeld dan opgegeven; de gemiddelde ELO teamrating 
was daarbij leidend. 
Ook alle wensen omtrent het tegelijk thuisspelen van teams of juist niet, hebben wij kunnen honoreren. 
Slechts in die gevallen waarin meerdere teams van dezelfde vereniging spelen (NTC Leogang en TT Zwolle) lukte dat 
uiteraard niet. 
Vooral in de 4e, 5e en Startersklasse vinden wij de afstand / reistijd zwaarder wegen dan het voorkomen dat twee 
teams van dezelfde vereniging bij elkaar in de poule zitten. 
Wel hebben wij in die gevallen de letters zo toegekend dat de teams hun thuiswedstrijden zoveel mogelijk tegelijk 
spelen. 
 
Net als het afgelopen seizoen is er voor gekozen om zoveel mogelijk poules van 5 teams te formeren. 
Ook nu bleek het bezwaarlijk om poules aan te vullen tot 6 teams, omdat het zesde (of elfde en twaalfde) team een fors 
lagere gemiddelde ELO teamrating had. 
Je moet het zo’n team niet willen aandoen om wekelijks met ruim verschil te verliezen. 
 
De Startersklasse telt een poule van 5 en een poule van 4 teams. 
In de poule van 4 teams spelen de teams 3x tegen elkaar, zodat zij in totaal op 9 wedstrijden uitkomen. 
 
Staar u straks in de TTapp niet blind op de daar vermelde gemiddelde teamrating. 
Met name in de 5e -maar soms ook in de 4e- klasse komt het voor dat 1 of 2 spelers geen rating hebben waardoor de 
teamrating is gebaseerd op die van 1 of 2 spelers. 
Die teamrating is dan eigenlijk geflatteerd hoog, dit wilden wij niet onvermeld laten. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee van dienst te zijn geweest. 
U kunt als wedstrijdsecretaris nu aan de slag om speel- en rijschema’s te maken en binnen uw vereniging bekend te 
maken. 
 
P.S. 
De wedstrijdformulieren moeten opgestuurd worden naar Angela (AJCL) in Diepenveen, haar adres staat onderaan dit 
bulletin. 
 
Wij wensen u en onszelf alvast een goede en sportieve competitie toe. 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Angela Monincx en Jan Ringenier 
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Competitieleiders: 
 
Senioren    Senioren   Jeugd 
 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse  HK t/m. startersklasse 
Henk Teunissen   Albert Kuiper   Angela Monincx Jan Ringenier 
Nieuwediep 53A   Kapperserf 6    Wechelerweg 8 Colijnlaan 70 
9512 SE Nieuwediep (Dr.)  7951 JB Staphorst  7431 PB Diepenveen 8262 WM Kampen 
Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934  Tel.nr. 06-80094774 Tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl rjcl@nttb-oost.nl 
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