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Mededelingen Algemeen
Beëindiging voorjaarscompetities 2020
- Alle afdelingscompetities senioren en jeugd voorjaar 2020 en de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn
door het afdelingsbestuur beëindigd.
Omdat deze competities als niet gespeeld worden beschouwd, zullen de tot dusver daarbij behorende
opgelegde boetes kwijtgescholden worden.
- In de regio zuid krijgen de verenigingen in de najaarscompetitie de mogelijkheid om teams in te
schrijven voor de 6e klasse, terwijl ook de opbouw van de competitie in deze regio door middel van een
aangepaste promotie/degradatieregeling zal worden aangepast naar een zgn. potloodmodel.
- Verenigingen hebben voor de najaarscompetitie recht op plaatsen in de klassen waarin zij in de
voorjaarscompetitie zijn ingedeeld. Wel kunnen zij bij de teamsamenstelling voor de najaarscompetitie
2020 gemotiveerde verzoeken indienen om een of meerdere teams in een hogere of lagere klasse te laten
indelen. Of dit al dan niet gehonoreerd kan worden is, met uitzondering van de 6e klasse regio zuid, wel
afhankelijk van eventueel beschikbaar komende plaatsen.
- Aangezien de teamsamenstellingen van veel verenigingen tussen de voorjaars- en najaarscompetitie
over het algemeen aanzienlijk afwijken, moeten de verenigingen voor de najaarscompetitie in NAS een
nieuwe teamsamenstelling invoeren. Om deze reden zal er een volledig nieuwe indeling voor de
najaarscompetitie worden gemaakt.
- Voor de jeugdcompetitie zullen de regels gehanteerd worden conform de gebruikelijke aanwijzingen
voor het indelen van de najaarscompetitie jeugd.
Zodra het speelwekenschema voor de landelijke competitie bekend is, zullen in een uitgave van de TTR
de verenigingen geïnformeerd worden omtrent de regels die van toepassing zijn voor het opgeven van
teams voor de najaarscompetitie en zullen de diverse najaarscompetities voor de afdeling in NAS
aangemaakt worden.
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Problemen met e-mailadressen
De door het AB verstuurde info omtrent het coronavirus blijkt bij de volgende e-mailadressen als
onbestelbaar te worden geretourneerd:
wedstrijdsecretaris@ttvjovo.nl
m.piepers@ekb.nl
rjimmink@rjimmink.nl
harry@hpost.eu
secretaris@tstz-haarlem.nl
michael.nouris@tstz-haarlem.nl
mariette@dietzcoaching.nl
berk62@zonnet.nl
p.benard@zonnet.nl
k.j.jager@tele2.nl
tonblom@sdotafeltennis.nl
arievanderwal@sdotafeltennis.nl
petra@vlaar.email
ed.baas@hetnet.nl
Het is al regelmatig gebleken dat de oorzaak van het retourneren vaak ligt aan een niet goed afgesteld
spamfilter of dat het e-mailadres dat in NAS staat niet meer correct is. De leden met bovengenoemde emailadressen worden verzocht hun spamfilter dusdanig in te richten dat mails afkomstig van de emailadressen eindigend op hollandnoord.nl worden gezien als veilige e-mails. Is het e-mailadres niet meer
correct dan moet het e-mailadres door de ledenadministrateur van Uw vereniging z.s.m. in NAS worden
gewijzigd.

MEDELINGEN SENIOREN- en DUOCOMPETITIE
6e klasse regio zuid
De laatste tijd hebben wij regelmatig signalen ontvangen dat het opheffen van de 6e klasse in de regio
zuid en het doorschuiven van een groot aantal teams vanuit de 5e naar de 4e klasse achteraf gezien niet
zo’n goed besluit is geweest. Veel voormalige 6e klasse teams blijken toch nog veel te zwak te zijn voor de
5e klasse waardoor het krachtsverschil in deze klasse veel groter is geworden dan vooraf werd verwacht
en he spelplezier voor deze teams ook een stuk minder is geworden. Dit is ook van toepassing van de 4e
klasse waar vanwege het doorschuiven van een groot aantal teams vanuit de 5e klasse het krachtsverschil
tussen de teams ook een stuk groter is geworden.
Om hier iets aan te doen hebben de competitieleiders aan het AB het volgende voorstel gedaan:
m.i.v. de najaarscompetitie 2020 kunnen de verenigingen op vrijwillige basis weer teams opgeven voor de
6e klasse zowel in de reguliere- als duocompetitie. Om de 6e klasse ook levensvatbaar te houden en
meteen iets te doen aan het grote verschil in sterkte tussen de teams in de 4e en 5e klasse zal de opbouw
van de competitie in de lagere klassen van de regio zuid worden gewijzigd:
Huidige opbouw
Nieuwe opbouw
3e klasse 7 poules
3e klasse 7 poules
e
4 klasse 11 poules
4e klasse 7 poules
e
5 klasse 7 poules
5e klasse 6 poules
6e klasse 5 poules
Deze opbouw zal worden gerealiseerd door aan aangepaste p/d regeling in de najaarscompetitie 2020 en
indien dit noodzakelijk is ook in de voorjaarscompetitie 2021. Het AB heeft het voorstel van de ACL’s
d.m.v. een AB besluit overgenomen zodat het uitgevoerd kan worden.
Hopelijk zal door deze wijziging van de opbouw het grote verschil in sterkte tussen de teams afnemen
waardoor er meer spannende wedstijden komen en het plezier in het spelen van competitie toeneemt.
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