Veld

1

19b / 24-4-18 team 1

team 2

nr

Scheidsrechter

19:15 Vriendinnen

Alvoco 2

DB09

Axmeriscota

19:55 Alvoco 2

Axmeriscota

DB14

Vriendinnen

20:35 Vriendinnen

Oma's Knip

DB17

Zeesterren

21:15 Oma's Knip

Zeesterren

DB20

De Mient

21:55 Axmeriscota

Zeesterren

DB08

Oma's Knip

Veld

2
team 1

team 2

nr

Scheidsrechter

19:15 Effect 2

Oranje Wit

DA09

Effect 1

19:55 Oranje Wit

Effect 1

DA14

Effect 2

20:35 Effect 2

Alvoco 1

DA17

Oranje Wit

Bergermeer

DA20

Alvoco 2

team 2

nr

Scheidsrechter

20:35 Effect 1

Bergermeer

DA08

Zaaldienst

21:15 Alvoco 2

Vriendinnen

DB19

Bergermeer

team 2

nr

Scheidsrechter

19:15 De Mient

Effect 2

F003

Zaaldienst

19:55 Plan Goed

De Mient

E039

Effect 2

20:35 Croonenburg

Effect 2

G008

Alvoco 2

21:15 Alvoco 2

Croonenburg

G019

FF Nix

21:55 Alvoco 2

FF Nix

G007

Croonenburg

21:15
21:55 Alvoco 1

Veld

3
team 1

19:15
19:55

21:55

Veld

4
team 1

Zaaldienst

HA - Effect 1

NB: Het getal voor de datum op elke pagina (geel gemerkt) is het nummer van de
(oorspronkelijke) speeldag. Voor jullie niet van belang maar ik gebruik het om het
verband met andere bestanden vast te houden na het veranderen van volgorde en
splitsen op Nevobo-speeldagen.
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Toelichting
Bijgaand het schema voor het begin van de competitie (in totaal 19 speeldagen). Van die
speeldagen is een aantal gedeeld met de Nevobo avond van Effect/De Schulp. Er worden
dan 10 tot 12 wedstrijden gespeeld in een halve zaal. Op zo'n halve speeldag worden
alleen dames- of alleen herenwedstrijden gespeeld. Omdat er maar 10 wedstrijden in een
halve zaal passen worden 2 wedstrijden na een Nevobo wedstrijd gespeeld.
De speeltijd van de Nevobo teams is lastig te voorspellen. Als het een jeugdwedstrijd
betreft (Effect meisjes) dan zijn het 4 sets in ca 90 min. Bij een seniorenwedstrijd (Effect
of De Schulp) max 2 uur (bij 5 sets). Dat klopt niet met de normale speeltijden van ons
maar ik laat die wel staan omdat er een afhankelijkheid is met wedstrijden op de andere
velden. Ga dus niet naast het veld staan als de tijd is aangebroken maar wacht het in de
kantine af. De scheidsrechter kan wel aangeven hoe lang het zou kunnen duren.
De damesteams spelen eerst 15 speeldagen waarbij alle teams 2 maal tegen elkaar
spelen. Daarna wordt een herindeling gemaakt in een A-poule van 6 en een B- poule van
5. In de A-poule speelt elk team eenmaal tegen elkaar, in de B-poule tweemaal. Deze
play-off gaat over 4 speeldagen. De kampioen komt dan uit de A-poule. De onderlinge
resultaten van de normale competitie blijven meetellen.
De teams in de heren A-poule en in de B-poule spelen in de eerste helft 2 maal tegen
elkaar en in de tweede helft 3 maal tegen elkaar. Aan het eind is er weer een optionele
promotie/degradatiewedstrijd.
In de HA poule wordt bij het bepalen van de eindstand rekening gehouden met beide
helften. Dit geldt voor de kampioen en voor de 3 teams daaronder die alle vier voor de
Supercup mogen spelen.
Voor de degradatie uit de HA poule in de tweede helft telt alleen de 2e helft, anders zou
het nieuw toegetreden team al met een achterstand beginnen.
De kampioen van de HB poule wordt ook alleen door de 2e helft bepaald. De kampioen
van de 1e helft is er mogelijk dan niet meer bij.
Ook hierna geldt dezelfde PD-regeling. Er kan op de 19e speeldag nog een PD-wedstrijd
gespeeld worden. Als de kampioen van HB niet wil promoveren dan mag de nummer 2
van HB een PD wedstrijd spelen tegen de nummer 7 van HA.
De Nevobo jeugdwedstrijden worden rond Nieuwjaar gepland voor de 2e helft. Dat kan er
toe leiden dat onze wedstrijden verschuiven. Ik heb ervoor gekozen om onze wedstrijden
na 1 januari toch te vermelden als indicatie en om jullie het totale programma te laten
zien.
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Zaaldienst
De zaaldiensten zijn naar evenredigheid tussen de poules verdeeld. Teams die het
afgelopen seizoen niet aan de beurt zijn geweest zijn eerst ingedeeld, daarna de andere
teams naarmate ze vroeger in het afgelopen seizoen aan de beurt zijn geweest.
De kalender ziet er als volgt uit (nu ook ingevuld vanaf 20 maart):
Datum
12-09-17
19-09-17
26-09-17
3-10-17
10-10-17
17-10-17
7-11-17
14-11-17
21-11-17
28-11-17
12-12-17
19-12-17
9-01-18
23-01-18
6-02-18
13-02-18
20-02-18
13-03-18
20-03-18
27-03-18
3-04-18

10-4-2018
17-4-2018
24-4-2018

speeldag

Zaaldienst

1
2
3a
3b
4b
4a
11
5
14
6b
6a
7
8
9
10
12
13
15
16a
17
16b

HA - Effect 1

18

HB - Alvoco 2
Gerard
HA - Effect 1

19a

19b

D - Alvoco 2
D - Effect 1
HB - Plangoed
HA - Side Effect
D - Alvoco 1
D - Bergermeer
HB - De Kanjers
HA - De Stolp
HA - Mappit
D - Schoorl
HB - Croonenburg
HB - De Mient
D - Zeesterren
HA - VVA
D - Effect 2
HB - Effect 2
HA - Alvoco 1
HB - Plangoed
HA - DOS
HB - FF Nix

De zaaldienst wordt ook op enkele speeldagen ingezet om te fluiten, max. 2 maal per
avond.
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We hebben met de volgende voorkeuren rekening gehouden:
Teams die spelen fluiten op dezelfde avond.
Teams spelen 2 wedstrijden op een avond.
Geen 3 ronden wachttijd (dwz spelen in de 1e en de 5e ronde).
Scheidsrechter van hetzelfde veld (dat lukt niet altijd als er op 2 velden wordt
gespeeld).
Scheidsrechter van voorgaande of opvolgende wedstrijd (lukt ook niet altijd).
Scheidsrechter van zaaldienst in 1e of 5e ronde als het team in resp. 5e of 1e ronde
speelt. Dit lost niet alle gevallen op maar met de huidige aantallen wedstrijden per
poule is het op elke speeldag in elke poule nodig. Als de zaaldienst wordt uitgevoerd
door een team, dat niet in een andere (lees: hogere) poule wil fluiten dan is het niet
op te lossen.
Zaaldienst door een vrij team.
Het staat de teams overigens vrij om fluitbeurten met zaaldienst of andere teams te
ruilen. Wel graag doorgeven aan de competitieleiding zodat de zaaldienst weet wie er
wanneer moet fluiten.
Op de laatste speeldag van het seizoen worden alle teams ingedeeld.

Het schema is naar eer en geweten opgesteld en gecontroleerd maar we sluiten niet uit
dat er nog foutjes in zitten en dat verbeteringen mogelijk zijn. Als jullie die zien houden
we ons aanbevolen. Denk eraan dat een verbetering voor het ene team meestal een
verslechtering voor aan ander team zal betekenen.
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Deelnemende teams

Dames
Team
1 Alvoco 1
2 Bergermeer
3 Zeesterren
4 Effect 1
5 Effect 2
6 Axmeriscota
7 Oma's Knip
8 Oranje Wit
9 Schoorl
10 Vriendinnen
11 Alvoco 2
Heren A
Team
1 Alvoco 1
2 De Stolp
3 Effect 1
4 Side Effect
5 Mappit
6 DOS
7 VVA
Heren B
Team
1 Alvoco 2
2 De Kanjers
3 De Mient
4 FF Mix
5 Plan Goed
6 Croonenburg
7 Effect 2
Bij de dames is Effect D3 gestopt, Axmerisctota is weer terug.
Bij de heren HA is Effect H3 gestopt, in HB is Effect H2 terug.
In HB is Gemeente Bergen onder de nieuwe naam Plangoed ingeschreven.
De dames van Schoorl spelen niet meer mee in de tweede ronde.
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