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ALGEMEEN:
In de komende drie maanden zullen weinig bulletins verschijnen. De a.s. verhuizing van de secretaris CZ is daar
debet aan. Ook deze keer slechts één pagina met enige mededelingen.
Ongebruikelijk vroeg in de middag, maar er is nu even de tijd voor.
Veel informatie zal via de website worden gedeeld. Volg www.nttblimburg.nl dus intensief.
In een aparte bijlage wordt ter gewenning een pdf-update ELO Rating per 1 november meegezonden.
De uitnodigingen voor de LK 2017 worden binnenkort verzonden. Belangrijke wijziging: Seniorentoernooi gaat
naar de zaterdag. Ook het PARA toernooi wordt op zaterdag gespeeld. De jeugd speelt dus op zondag.
Op 19 november is er een Bondsraadvergadering waarin de eerder besproken moderniseringen en aanpassingen
aan het huidige tijdsbeeld van de landelijke competities, aan de orde komen.

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN (herhaling):
De datum voor noodzakelijke beslissingswedstrijden bij de Senioren is door de ACL vastgesteld op zaterdag 10
december a.s.
Uit de Hoofdklasse promoveert alleen de kampioen naar de 3 e divisie. Falco heeft voor aanvang van de competitie
aangegeven bij een evt. kampioenschap af te zien van deze promotie. In dat geval promoveert nr. twee in de stand van
de Hoofdklasse.
In de Jeugd DUO competitie spelen de teams in de 2e t/m 5e klasse ook op 10- en op 17 december.
Op 10 december worden play-offs gespeeld en op 17 december de FINALES om het kampioenschap per klasse.
Zie de RC Najaar 2016, pagina 9.
Speelzalen en aanvangstijden zijn nog niet bekend, maar worden na vaststelling door de competitieleider meteen aan de
WS medegedeeld.
In de Senioren Dubbel Davis Cup starten de Play Offs op 19 november.
De Play Off/Play Down in de 1 e klasse van de Senioren DUO competitie start in week 46.

TEAMINDELING Vj 2017:
DE DATUM WAAROP ALLE AFDELINGSTEAMS MOETEN ZIJN INGEDIEND IS
VASTGESTELD OP VRIJDAG 23 DECEMBER a.s. tot 23.59 uur.

COMPETITIEDATA VOORJAAR 2017:
Jeugd
Januari
Februari
Maart
April

28
11 – 18
11 – 18 – 25
01 – 08 – 15 – 22

Senioren
Januari
Februari
Maart
April

28
11 – 18
11 – 18 – 25
01 – 08 – 15 – 22

Extra speeldagen voor 7-poules zijn: 4 feb – 4 mrt – 6 mei – 13 mei. (Deze data nog even met enig voorbehoud).

MEDEDELING CZ:
Secretaris Jan Krewinkel zal van 15 november – 31 december slechts heel beperkt beschikbaar zijn.
Hij is in die periode alleen mobiel bereikbaar (06 23986662).
Een groot deel van zijn werkzaamheden wordt in genoemde periode door de overige leden van CZ
overgenomen. Wie, wat zal doen, wordt tijdig aan de (wedstrijd-) secretarissen bekend gemaakt.
Jeugd DUO Competitie 5A, 16126, HelwegenPeters/Westa 6 – Red Stars 9. Red Stars 9 niet verschenen.
De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. Boetecode 14.
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