30 augustus 2015

Aan alle leden die spelen in de Nevobo-competitie

Bijgaand treffen jullie het competitieprogramma voor de eerste helft van het seizoen 2016/2016 aan. Voor alle
teams kunnen de speeldagen en aanvangstijden van uitwedstrijden eventueel nog enigszins aangepast
worden, tot 7 september mogen verenigingen daar nog wijzigingen in aanbrengen zonder toestemming van de
tegenstander en/of de NEVOBO.
Graag wil ik nog de volgende punten onder jullie aandacht brengen:

















De aanwijzing van de zaalwacht en het tellen is niet op naam aangewezen, maar op team. Dat betekent
dat het team verantwoordelijk is om te zorgen dat er ook iemand de taak uitvoert. Bijgaand ontvang je dan
ook de aanwijzing van het zaalwacht en het tellen. Bij de aanwijzing is rekening gehouden met het aantal
spelers in jouw team, dat niet hoeft te tellen op zaterdag, omdat zij scheidsrechter en/of coach zijn. De
e
e
spelers van de C3-jeugd staan als 2 teller op de lijst. Het is de bedoeling dat de 1 teller deze jeugdspelers
instructie geeft zodat zij in de toekomst zelfstandig of samen met een teamlid kunnen tellen.
In het seizoen 2015-2016 zal de taak van lijnrechter ingevuld worden door spelers uit de
seniorencompetitie. Dit telt voor het team mee in het totaal van tel/zaalwachtbeurten. De aanwijzing van de
lijnrechters gebeurt op naam en niet op team. Ruilen kan alleen in overleg met ondergetekende.
Bij thuiswedstrijden is de coach van het team verantwoordelijk voor het op juiste hoogte hangen van het net.
De nethoogte staat op de zaalaanwijzing. Zorg dus dat de coach op tijd bij het veld is.
Het team dat de laatste wedstrijd op een veld speelt zorgt na afloop van de wedstrijd voor het netjes
opruimen van het veld (inclusief inspeelballen en overige materialen). Het team dat het laatste veld opruimt
controleert de gehele zaal nog op ballen en andere ODI-eigendommen en zorgt dat deze opgeruimd
worden.
Laat bij thuiswedstrijden het (witte) wedstrijdformulier én de gekleurde kopie van het wedstrijdformulier
achter in de envelop op de wedstrijdtafel.
Bij een uitwedstrijd zorg je ervoor dat de gekleurde kopie van het wedstrijdformulier zo snel mogelijk na de
wedstrijd wordt afgegeven in de Klep (in de envelop op de wedstrijdtafel. Als de envelop al weg is in De
Klep, dien je de formulieren in het bakje “wedstrijdzaken” op de De Klep te deponeren. Is De Klep ook dicht,
dan leg je het formulier op de eerste trainingsdag in het bakje “wedstrijdzaken” in De Klep.
Voor alle teams geldt dat de thuis spelende club voor inspeelballen zorgt. Geen enkel ODI-team neemt dus
ballen mee naar uitwedstrijden. Bij bekerwedstrijden moeten wel beide teams voor eigen ballen zorgen.
Houdt er rekening mee dat je na het seizoen nog één of meerdere P/D-wedstrijden zou moeten spelen.
Deze worden gespeeld op zaterdag 30 april 2016.
Indien een spelerskaart niet beschikbaar is (van iemand die er eigenlijk wel één heeft), mag een speler toch
spelen indien hij/zij zich met een legitimatiebewijs (met pasfoto en naam) kan legitimeren. In dat geval mag
je dus wel spelen, maar dit wordt door de Nevobo beboet.
Zoals jullie weten worden bij ODI boetes die door de Nevobo worden opgelegd aan teams dan wel
individuele spelers doorberekend bij het team dan wel de speler indien het team/de speler de boete had
kunnen voorkomen.
Invallen in een hoger team mag maximaal 2x per kalendermaand met een maximum van 10x per seizoen;
voor jeugdspelers geldt dat zij onbeperkt in een hoger team en horizontaal mogen invallen. Voor teams in
e
e
de 2 en 3 klasse geldt dat horizontaal (dat betekent in dezelfde klasse) onbeperkt mag worden ingevallen.
Dus ook naar een lager team. Voorbeeld: alle speelsters in D5 en D6 mogen bij elkaar invallen, omdat alle
e
teams 3 klasse spelen!
Overleg altijd met het TC-lid van jouw afdeling indien je een speler/ster uit een ander team mee wil nemen.
Zij weten of die speler/ster mag spelen in jouw team.
Als je iets niet weet of ergens over twijfelt, handel dan niet zo maar op eigen houtje, maar stel je in
verbinding met het bestuurslid wedstrijdzaken.

Iedereen een prettig en succesvol seizoen toegewenst!
Harrie Bles
Bestuurslid Wedstrijdzaken
(0497-591608 of 06-53337869; e-mail: wedstrijdzaken@vc-odi.nl)

