
INVALBEPERKINGEN NTTB NOORD 

NAJAARSCOMPETITIE 2021 
 

 

Team Beperking 

Dedemsvaart 2 Visscher, R. (3385938) mag niet invallen in team 1. 

FTTC 2 Aanvullende beperking na teamwijziging d.d. 3 september 2021: 

Heeres, R.E. (3603946) mag alleen spelen in team 2 indien Stodel, R. (3805881) niet in dat team speelt. 

Stodel, R. (3805881) mag alleen spelen in team 2 indien Heeres, R.E. (3603946) niet in dat team speelt. 

HOU-Tafel '77 2 Tibben, D. (4049624) mag alleen invallen in team 1 indien Mei, C. (4213037) ook in dat team speelt. 

HOU-Tafel '77 2 Aanvullende beperking na teamwijziging d.d. 7 september 2021: 

Tibben, D. (4049624) mag alleen spelen in team 2 indien Kerpels, M. (3840027) niet in dat team speelt. 

Kerpels, M. (3840027) mag alleen spelen in team 2 indien Tibben, D. (4049624) niet in dat team speelt. 

Tornado '65 2 Klinken, G. van (2365896) mag alleen invallen in team 1 indien Brans, J. (3964384) ook in dat team speelt. 

  



Toelichting invalbeperkingen 
 

 

Bij team speler met rating mag niet vervangen worden door speler van team met rating verschil 

Dedemsvaart 1 1e klasse 2641860 Hulst, M. 1209 3385938 Visscher, R. 2 (1e klasse) 1397 -188 

Dedemsvaart 1 1e klasse 3393012 Uythof, S. 1229 3385938 Visscher, R. 2 (1e klasse) 1397 -168 

Dedemsvaart 1 1e klasse 3745112 Werkman, A. 1239 3385938 Visscher, R. 2 (1e klasse) 1397 -158 

Dedemsvaart 1 1e klasse 3823821 Starke, N. 1229 3385938 Visscher, R. 2 (1e klasse) 1397 -168 

HOU-Tafel '77 1 1e klasse 4213037 Mei, C. 1073 4049624 Tibben, D. 2 (3e klasse) 1237 -164 

Tornado '65 1 2e klasse 3964384 Brans, J. 1009 2365896 Klinken, G. van 2 (3e klasse) 1201 -192 

 

 

Het algoritme voor het bepalen van een invalbeperking is als volgt: 

 

 Indien een speler meer dan 150 Elo-punten sterker is dan 3 spelers in enig team boven hem dan volgt een invalverbod t.o.v. dat team; 

 

 Indien een speler meer dan 150 Elo-punten sterker is dan 2 spelers in enig team boven hem dan mag deze alleen invallen indien die 2 betreffende spelers in dat 

betreffende team worden opgesteld; 

 

 Indien een speler meer dan 150 Elo-punten sterker is dan 1 speler in enig team boven hem dan mag deze alleen invallen indien die betreffende speler in dat 

betreffende team wordt opgesteld. 


