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Wijziging competitieprogramma senioren 22-04-2012 
 
Klasse: Wedstrnr Wedstrijd: Van datum: Naar datum: 
3

e
 klasse F 12429 Tanaka 5 – OTTVA 1 20-04-2012 23 of 24-4-2012 

3
e
 klasse Q 13226 Geenhoven 2 – Taveres 2 13-04-2012 24-04-2012 

5
e
 klasse D 15228 ODT-Klaverblad verz. 6 

Markiezaat 6 
20-04-2012 23 of 24-4-2012 

7
e
 klasse A 18906 SVNB 1 – Hotak’68 10 komt te 

vervallen 
 

 

OVERIGE WIJZIGINGEN/MEDEDELINGEN SENIOREN:  

 
Finales hoofdklasse: 

 

A: 17905 vrij 20 apr 20:00uur Never Despair 3 - Hotak’68 2 5 - 5 
     17906 zat  28 apr 16:00uur Hotak’68 2 - Never Despair 3 
 
B: 18005 zat  21 apr 15:00uur TTCV/Herwaarden 2 - Hotak’68 1 6 - 4 

     18006 zat  28 apr 16:00uur Hotak’68 1 - TTCV/Herwaarden 2 
 
C: 18106 ma 23 apr 20:00uur SV Red Star’58 1 - Irene 2 
     18105 vrij 27 apr 20:00uur Irene 2 - SV Red Star’58 1 
 
 
 
 

Boetelijst senioren 22-04-2012 
 
Nr. Wedstr Vereniging Reden Bedrag 

110  Kerkwerve Formulieren niet  ontvangen nrs. 
13527, 15012, 15026, 16123 

€  8,-- 

111  Unicum Uitslagen niet/niet tijdig 
ingevoerd in NAS (10829) 

€  5,-- 

112 12429 OTTVA OTTVA 1 niet opgekomen 
OTTVA 1 krijgt 10 punten in 
mindering 

€ 23,-- 

113 12726 Treffers 68 Persoonlijke prestaties spelers 
abc foutief 

€  2,--- 

114 15228 Markiezaat Markiezaat 6 niet opgekomen € 23,-- 
115 15515 Asio 3 Foutief wedstrijdnummer vermeld €  2,-- 
116 16227 Witac'89 einduitslag foutief vermeld €  2,-- 
     
Vervallen boete: 106 
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WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA JEUGD 
 

Geen 
 
 

OVERIGE WIJZIGINGEN/MEDEDELINGEN JEUGD:  

 
Geen 

 
 
BOETES JEUGD: 

 
Boete:  Wedstr.:  Vereniging:     Reden:                                                                 Bedrag: 
591    Taverbo        20824/21924/22824 formulieren te laat ontv. €    6,- 
592        Witac        uitslagen niet/niet tijdig gemeld in NAS €    5,- 
593 20219 Rally      klassevermelding foutief                 €    2,- 
594 20219 Rally          geen teamnaam+ nr ontvangende vereniging €    2,- 
595 20419 ODT       geen teamnummer ontvangende vereniging €    2,- 
596 21219 Eenentwintig geen teamnummer ontvangende vereniging €    2,- 
597 21220 Breda     R. Konings bondsnummer foutief vermeld    €    2,- 
598 22719 Rally     J. Vos ipv L. Vos ingevoerd in NAS €    2,- 
599 20222 Wilvo/Bergeijk klassevermelding foutief €    2,- 
600 22524 Markiezaat geen reden spelen met 2 personen €  10,- 
601 22623 Red Star 2x geen bondsnummer vermeld €    2,- 
602 22724 Waalwijk M. van Alebeek ongerechtigde speler   €    7,- 
   uitslag wordt 4-6 ipv 3-7 
603 22822 Eenentwintig  S. van Kampen ongerechtigde speler €    7,- 
   uitslag wordt 8-2 ipv 9-1 
604       TCO 4x formulier te laat ontvangen  €    8,- 
605 20225 Rally klassevermelding foutief €    2,- 
606 20525 Never Despair geen reden spelen met 2 personen €  10,- 
607 20526 Stiphout K. de Mare bondsnummer foutief €    2,- 
608 20827 Taverbo/Sabo wedstrijdnummer foutief vermeld €    2,- 
609 21525 Rotac R. vd Meijden naam niet leesbaar €    2,- 
610 21626 Best klassevermelding foutief €    2,- 
611 22726 ASIO team niet opgekomen €  23,- 
612 20626 Westerzicht wedstrijdnummer foutief vermeld €    2,- 
613 21925 Rally klassevermelding foutief €    2,- 
614 22225 JCV speler y en z bondsnummers verwisseld €    2,- 
615 22225 Rally klassevermelding foutief €    2,- 
616 22426 Valkenswaard wedstrijdnummer foutief vermeld €    2,- 
 
 
 
Johan 't Hooft 
JCL 
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Mededelingen voor de voorjaarscompetitie 2012 
 
NAS 
 
De teamlijsten dienen in NAS aangeleverd te worden. Denkt u er hierbij aan dat er twee 
handelingen nodig zijn. Nadat de teamlijst als concept is ingevoerd moet deze ook nog 
worden ingediend !! 
Let er ook op dat de gegevens van de wedstrijdsecretaris en zaal correct ingevoerd zijn 
in NAS. Controleer deze !! 
Uiterlijke datum voor invoer is ZONDAG 3 JUNI 2012 

In verband met de korte voorbereidingstijd zal op deze datum GEEN uitstel worden 
verleend. 
Wijzigingen in teamnummers en/of klassen als gevolg van de beslissingswedstrijden 
zullen door de competitieleiding worden verwerkt. 
 
Alle leden die op de teamlijst staan dienen voor zondag 3 juni 2012 als  
competitiegerechtigd te zijn opgegeven in NAS. Het is anders niet mogelijk deze spelers 
in de competitiemodule in een team in te delen. 

 
Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams) plaatsvindt na 3 juni 
2012 of nadat de teamlijst is ingediend dient er altijd eerst per e-mail contact te worden 
opgenomen met de SCL of JCL. Het uitsluitend competitiegerechtigd maken van toe te 
voegen spelers via NAS is NIET voldoende. 
 
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel dat teams “op 
sterkte” ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen. Wanneer 
zo’n  verzoek ontbreekt behoudt SCL of JCL het recht de teamindeling voor de 
betreffende teams af te keuren en deze teams opnieuw in te (laten) delen. 
 
Het niet juist of niet tijdig invullen van de teamlijsten valt onder de boetebepaling. 
 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen, maar dit is niet 
in alle gevallen mogelijk. 
 
WIJZIGINGEN TEAMSAMENSTELLING 
 
Wanneer een teamwijziging opgegeven wordt, en het team is voor meer dan 50% 
verandert ten opzichte van het team dat gespeeld heeft in de voorjaarscompetitie 2012, 
vervalt het recht voor dit “nieuwe team” op behoud van klasse. De SCL of JCL zal op 
basis van rating of de bij hem bekend zijnde gegevens het team indelen in de juiste 
speelklasse. 
Het recht van behoud op klasse vervalt ook wanneer bij uw vereniging een of meerdere 
teams komen te vervallen en op basis hiervan de overige teams worden 
doorgeschoven. 
 
INVALVERBODEN 
 
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL als volgt beoordeeld: 
1. Tussen klassen onderling van spelers wordt een maximaal percentageverschil 
    gehanteerd van 50%; 
2. Bij vergelijking van spelers, welke in dezelfde klasse uitkomen, wordt een       
    maximaal percentage gehanteerd van 30%; 
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3. Is het verschil meer dan de in sub a en b genoemde percentages dan volgt   
    automatisch een invalverbod voor de in het lagere team ingedeelde speler; 
4. Dit verbod kan uitsluitend door de ACL/SCL worden uitgevaardigd voor die teams  
    waarvoor betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken; 
5. Percentages gelden als een speler 3 competitiewedstrijden in de voorgaande 
    competitie heeft gespeeld; 
6. Mochten 3 spelers van een team samen sterker zijn dan de 3 spelers van een  
    hoger genummerd team, dan kan de ACL/SCL/JCL besluiten de teams in  
    nummering om te draaien dan wel om het sterkste team uit de stand te  
    verwijderen als men op een promotieplaats eindigt; 
7. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de ACL besloten  
    worden geen invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in  
    een lager/hoger genummerd team van de vereniging. 
 
 
OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE 
 
Als referentie voor het opgeven van voormalige jeugdspelers in de seniorencompetitie 
gelden volgende richtlijnen: 
 
Jeugdklasse  jongens  komende uit mogen opgegeven worden in 
Landelijk Kampioensklasse  Hoofdklasse 
Landelijk A      1e klasse en hoger 
Landelijk B      2e klasse en hoger 
Landelijk C      3e klasse en hoger 
1e klasse Junioren    4e klasse en hoger 
2e klasse Junioren    5e klasse en hoger 
3e klasse Junioren    6e klasse en hoger 
4e en 5e klasse Junioren   7e klasse en hoger 
 
Jeugdklasse meisjes komende uit  mogen opgegeven worden in 
Landelijk Kampioensklasse   4e klasse en hoger 
Landelijk A      5e klasse en hoger 
Landelijk B      6e klasse en hoger 
Landelijk C      7e klasse en hoger 
 
Afwijkingen hierop zullen beoordeeld worden door SCL en Adviesgroep Competitie en 
kunnen mogelijk tot een verzoek tot wijziging van het team leiden. 
 
 
INDELING JEUGDCOMPETITIE 
 
In de juniorenklasse mogen de volgende spelers opgesteld worden: 
- 1

e
 jaars senioren 

- junioren 
- 2

e
 jaars kadetten 

Dus iedereen geboren van 01-01-1994 t/m 31-12-1998. 
In de aspirantenklasse mogen de volgende spelers worden opgesteld: 
- 1

e
 jaars kadetten 

- pupillen 
- welpen 
Dus iedereen geboren na 31-12-1998. 
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junioren zijn geboren van   01-01-1995 t/m 31-12-1997 
kadetten zijn geboren van   01-01-1998 t/m 31-12-1999 
pupillen zijn geboren van   01-01-2000 t/m 31-12-2001   
welpen zijn geboren op of na   01-01-2002 
 
 
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 
2012/2013, dus van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. 
 
DISPENSATIES 
 
1. Voor pupillen en 1e jaars Kadetten is dispensatie nodig om in een juniorenteam uit te 
komen. 
 
2. 1e jaars Senioren mogen in de juniorencompetitie uitkomen:  
Geen dispensatieaanvraag nodig 
 
3. 2e en 3e jaars junioren (geboren in 1995 en 1996) mogen in de seniorencompetitie 
uitkomen: Geen dispensatieaanvraag nodig  
 
4. Aan kadetten, spelers geboren na 31-12-1997, wordt geen dispensatie verleend om in 
de seniorencompetitie uit te komen. 
 
5. In alle andere gevallen is een aanvraag tot dispensatie nodig. Verzoeken moeten 
vergezeld worden door een gedegen motivatie. Bij een ontbrekende motivatie wordt het 
verzoek niet in behandeling genomen. Met betrekking tot dispensatie voor 1e jaars 
junioren (geboren in 1997) wordt een terughoudend beleid gevoerd. 
 
OPGEVEN VOOR DE LANDELIJKE JEUGDCOMPETITIE 
Verenigingen, die nu geen landelijke jeugdteams hebben maar in de najaarscompetitie 
2012 wel met een of meerdere jeugdteams deel willen nemen aan de landelijke 
competitie, dienen dit te melden aan Joke Wijker, JCL van de landelijke NTTB. 
Zij kan er indien nodig voor zorgen dat U vereniging een landelijk team in kan voeren in 
NAS.  
 
 
Judith Morcus / Johan ’t Hooft 
SCL/JCL Afd. Zuidwest 
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Speelschema jeugd (volgens website NTTB) – najaar 2012     

          

1 2 3 4 5 

15 sep 22 sep 29 sep 06 okt 13 okt 

              

A-B  F-A  A-C  E-A  A-D  

C-D  B-C  E-B  B-D  F-B  

E-F  D-E  D-F  C-F  C-E  

          

          

6 7 8 9 10 

27 okt 03 nov 10 nov 01 dec 24 nov 

          

B-A  A-F  C-A  A-E  D-A  

D-C  C-B  B-E  D-B  B-F  

F-E  E-D  F-D  F-C  E-C  

          

 
 
          
Speelschema jeugd (volgens website NTTB) – voorjaar 
2013     

          

1 2 3 4 5 

26 jan 02 feb 16 feb 09 mrt 16 mrt 

              

A-B  F-A  A-C  E-A  A-D  

C-D  B-C  E-B  B-D  F-B  

E-F  D-E  D-F  C-F  C-E  

          

          

6 7 8 9 10 

23 mrt 30 mrt 06 apr 13 apr 20 apr 

          

B-A  A-F  C-A  A-E  D-A  

D-C  C-B  B-E  D-B  B-F  

F-E  E-D  F-D  F-C  E-C  

          

          

 
 


