Mededelingen voor de voorjaarscompetitie 2008
• De teamllijsten voor de voorjaarscompetitie 2008 moeten uiterlijk vóór
zaterdag 8 december 2007 ingeleverd zijn.
• De lijsten voor de seniorencompetitie dienen gezonden te worden naar de
SCL: Remco Dijkers,
Schermerhornstraat 16
4463 XD Goes
Tel.: 0113 – 222 966
e-mail: rhdykers@zeelandnet.nl
• De lijsten voor de jeugdcompetitie dienen gezonden te worden naar de
JCL: Johan ’t Hooft,
Gripkeshof 62
4661 VW Halsteren
Tel.: 0164 – 685 282
e-mail: j.t.hooft@home.nl
• De teamlijsten moeten, in zwart ingevuld (computer of schrijfmachine)
opgestuurd worden. Bij voorkeur een elektronische versie opsturen per
email. In dat geval hoeft er geen kopie per post gestuurd te worden.
Gebruik de juiste formulieren en vul de lijsten duidelijk en overzichtelijk in.
• Ook als er geen wijzigingen in de teams zijn aangebracht, dienen complete
lijsten ingestuurd te worden.
• Op de teamlijst moet worden vermeld:
* De klasse waar men recht op heeft;
* Wensen zoals een afwijkende klasse-indeling e.d. Alleen
wanneer er op de teamlijst niet voldoende ruimte is, kunt
u uw wensen op een bijlage vermelden;
* Correcte bondsnummers en geboortedata;
* De klasse waarin de spelers(ters) voorafgaande
competitie hebben gespeeld en welk persoonlijk resultaat
ze daar hebben behaald.
• Op alle teamlijsten en bijlagen dient de verenigingsnaam duidelijk vermeld
te worden.
• Alle dispensaties die golden voor de najaarscompetitie blijven
gehandhaafd, er hoeft dus geen nieuwe dispensatie aan te vragen.
• Indien u niet over voldoende teamlijsten beschikt kunt u deze aanvragen
bij de SCL of JCL. U kunt ze ook downloaden van de site van de afdeling
ZuidWest.
• Alle leden die op de teamlijst staan dienen voor 1 januari 2008 als
competitiegerechtigd te zijn opgegeven in NAS. Dit kan via de
verenigingssecretaris of via de ledenadministrateur van onze afdeling:
Ria Elshof, Plutostraat 17
5694 SV Son en Breugel
Tel.: 0499 – 476 222
e-mail: ledenadmie@nttb-zuidwest.nl
• Wanneer er (een) wijziging(en) in een team (of meerdere teams)
plaatsvindt na 8 december dient er altijd eerst telefonisch of per e-mail
contact te worden opgenomen met de SCL of JCL.
• In verband met de controle op sterkte en om rekening te kunnen houden
met uw wensen t.a.v. zaalbezetting is het ook noodzakelijk dat u op de
teamlijsten ook de landelijk spelende teams vermeld.
• Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel, dat

spelers “op sterkte” ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd
verzoek bijvoegen.
• Het niet juist of onvolledig invullen van de teamlijsten valt onder de
boetebepaling. Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden
met uw wensen, maar dit is niet altijd mogelijk.

INVALVERBODEN
(waar een speler staat wordt ook speelster bedoeld)
Een speler die door omstandigheden genoodzaakt is in de senioren
afdelingscompetitie in een hoger genummerd team uit te komen dan dat
waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, is de
verantwoordelijkheid van de lidvereniging.
Het op sterkte indelen van spelers wordt door de SCL als volgt beoordeeld:
A. Tussen klassen onderling van spelers wordt een maximaal percentage
gehanteerd van 40%;
B. Bij vergelijking van spelers, welke in dezelfde klasse uitkomen, wordt
een maximaal percentage getolereerd van 25%;
C. Is het verschil meer dan de in sub en b genoemde percentages dan volgt
automatisch een invalverbod voor de sterkste speler;
D. Dit verbod kan uitsluitend door de ACL/SCL worden uitgevaardigd voor
die teams waarvoor betrokken speler geacht wordt bij invallen het
team te versterken;
E. Percentages gelden als een speler 5 wedstrijden (dus 15 sets) in de
voorgaande competitie heeft gespeeld;
F. 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 danwel om het sterkste
team uit de stand te verwijderen als men op een promotieplaats
eindigt;
G. 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 genummerd team van
de vereniging.

OPGEVEN JEUGD IN DE SENIORENCOMPETITIE
2e en 3e jaars junioren en 1e jaars senioren komende uit de jeugdcompetitie,
mogen minimaal in de volgende seniorenklassen van de afdeling worden
opgegeven:
Jeugdklasse jongens komende uit mogen opgegeven worden in
Landelijke Kampioensklasse
Hoofdklasse en hoger
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 de jeugdcompetitie mogen opgegeven worden
In
Landelijk Kampioensklasse
Landelijk A
Landelijk B
Landelijk C

4e klasse en hoger
5e klasse en hoger
6e klasse en hoger
7e klasse en hoger

INDELING JEUGDCOMPETITIE
In de juniorenklassen mogen de volgende spelers opgesteld worden:
- 1e jaars senioren
- Alle junioren
- 2e jaars Kadetten
Dus iedereen geboren van 01-01-1989 t/m 31-12-1993.
In de aspirantenklassen mogen de volgende spelers opgesteld worden:
- 1e jaars Kadetten
- Pupillen
- Welpen
Dus iedereen geboren na 31-12-1993.
Deze vastgestelde grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 2007/2008,
dus van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008.

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: automatisch
dispensatie.
3. 2e en 3e jaars junioren mogen in de seniorencompetitie uitkomen:
automatisch dispensatie.
4. Aan kadetten, spelers geboren na 01-01-1992, 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
wordt een terughoudend beleid gevoerd.

OPGEVEN VOOR DE LANDELIJKE JEUGDCOMPETITIE
Verenigingen, die nu geen landelijke jeugdteams hebben maar in de
voorjaarscompetitie 2008 wel met een of meerdere jeugdteams deel willen
nemen aan de landelijke competitie, dienen dit uiterlijk 1 december aan te
melden bij de JCL:
Johan ’t Hooft,
Gripkeshof 62
4661 VW Halsteren
Tel.: 0164 – 685 282
e-mail: j.t.hooft@home.nl

Aanmeldingen dienen bij voorkeur per e-mail of schriftelijk verstuurd te worden
aan hierboven genoemde adressen, voorzien van een compleet ingevulde
teamlijst waarop de betreffende senioren- of jeugdteams zijn vermeld.
Met vriendelijke groet,
Alexander Heil
ACL afdeling ZuidWest

