
Inleiding 
 
Binnen ENTAC zijn Arjan Schotmeijer en Martin van Honk de competitieleiders voor resp. de 
senioren en de jeugd. 
De competitieleiders zijn de contactpersonen tussen de Afdeling Oost (ACL/RCL) en ENTAC.  
Het is de bedoeling dat de informatie van de ACL/RCL m.b.t. de competitie via deze pagina bekend 
gemaakt wordt binnen de vereniging.  
Denk hierbij ondermeer aan het Competitieboek en de competitiebulletins. 
 
 
NTTB, afdeling Oost 
 
ENTAC maakt deel uit van de NTTB afdeling Oost. De afdeling Oost is een samenvoeging van de 
oude afdelingen IJsselstreek, Zwolle en Twente. ENTAC behoorde tot de oude afdeling Twente. 
 
De Landelijk- en afdelingscompetitie worden 2x per jaar gespeeld, een voor- en een 
najaarscompetitie.  
Zowel de voor- als najaarscompetitie worden, in principe gespeeld in poules van 6 teams. 
Een competitie team bestaat uit 3 spelers + eventueel een 4e speler voor het dubbel. 
De 3 spelers spelen tegen de 3 spelers van de tegenstander, waardoor iedere speler 3 enkel 
wedstrijden speelt, samen met één dubbel bestaat een wedstrijd dus uit 10 wedstrijden en zijn er dus 
ook 10 punten te verdienen. 
Alle punten die een team scoort tellen mee in de eindstand. Wint team A dus met bv 7 – 3 dan 
verdient team A 7 punten voor de eindstand en de tegenstander krijgt de overige 3 punten. 
 
De voorjaarscompetitie loopt van februari tot mei, waarbij een in een aantal vakantieweken niet 
gespeeld wordt. 
De najaarscompetitie loopt van half september tot begin december vaak onderbroken door één week 
waarin niet wordt gespeeld. 
Poule-indelingen, wedstrijdprogramma, uitslagen en standen en persoonlijke resultaten van de 
ENTAC spelers m.b.t. de landelijke- en afdelingscompetitie worden weergegeven op deze website  
 
 
Samenstelling teams 
 
Binnen ENTAC is de Technische Commissie verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams, 
waarbij wordt gekeken naar speelsterkte maar ook naar de wensen van de diverse spelers. 
In principe wordt aan alle spelende leden geruime tijd van te voren gevraagd of zij deel willen nemen 
aan de volgende competitie. (Spelers met een contributie achterstand kan deelname worden 
ontzegd). 


