Senioren - Jeugd
Nummer 15 – 2 juni 2012
De voorjaarscompetitie is alweer een paar weken ten einde en het laatste competitiebulletin van dit seizoen liet
even op zich wachten, omdat er op de ALV van 31 mei nog een beslissing genomen zou worden mbt. het
terugbrengen van de poulegrootte van 8 naar 6 teams voor de Promotie en Hoofdklasse. Er is besloten dat dat
op dit moment niet doorgaat, dus is er geen sprake van versterkte degradatie.
Alle kampioenen van harte gefeliciteerd en volgend seizoen veel succes!
In de bijlage de definitieve eindstanden senioren en de boetelijst per vereniging.
Wij, Willem, Hans, Ina en Carla, bedanken alle wedstrijdsecretarissen weer voor de prima samenwerking, want
alleen kunnen we het echt niet!
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
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•
•
•
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Inleverdatum nieuwe teamopgave
Speelweken najaar 2012
Verenigingsgegeven in NAS
Starterscompetitie

ALGEMEEN
Inleverdatum nieuwe teamopgave
Uiterste inleverdatum voor de nieuwe teamopgave najaar 2012 senioren en jeugd regio Oost is 15 juni 2012.
Alle teamopgaven die na 15 juni 2012 binnenkomen lopen het risico niet ingedeeld te worden en er kan dan geen
rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen hogere klasse van de teams.
Let er aub even op dat de teams ook worden ingediend in Nas en niet in concept blijven staan!
Speelweken najaar 2012
De speelweken voor senioren zijn:
Speelweek 1:

week 37 (10-09-2012 t/m 16-09-2012)

Speelweek 2:

week 38 (17-09-2012 t/m 23-09-2012)

Speelweek 3:

week 39 (24-09-2012 t/m 30-09-2012)

Speelweek 4:

week 40 (01-10-2012 t/m 07-10-2012)

Speelweek 5:

week 41 (08-10-2012 t/m 14-10-2012)

Speelweek 6:

week 43 (22-10-2012 t/m 28-10-2012)

Speelweek 7:

week 44 (29-10-2012 t/m 04-11-2012)

Speelweek 8:

week 45 (05-11-2012 t/m 11-11-2012)

Speelweek 9:

week 46 (12-11-2012 t/m 18-11-2012)

Speelweek 10:

week 47 (19-11-2012 t/m 25-11-2012)

De speelweken voor jeugd zijn:
Speelweek 1:

week 37 (10-09-2012 t/m 16-09-2012)

Speelweek 2:

week 38 (17-09-2012 t/m 23-09-2012)

Speelweek 3:

week 39 (24-09-2012 t/m 30-09-2012)

Speelweek 4:

week 40 (01-10-2012 t/m 07-10-2012)

Speelweek 5:

week 41 (08-10-2012 t/m 14-10-2012)

Speelweek 6:

week 43 (22-10-2012 t/m 28-10-2012)

Speelweek 7:

week 44 (29-10-2012 t/m 04-11-2012)

Speelweek 8:

week 45 (05-11-2012 t/m 11-11-2012)

Speelweek 9:

week 48 (26-11-2012 t/m 02-12-2012)

Speelweek 10:

week 47 (19-11-2012 t/m 25-11-2012)
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N
Verenigingsgegeven in NAS
Een verzoek aan alle verenigingen om hun verenigingsgegevens m.b.t. de wedstrijdsecretaris voor de senioren en
jeugd even goed in NAS willen zetten. Dan kan worden voorkomen dat een mail die gestuurd is niet bij de juiste
persoon aankomt en dat we daardoor ook geen reactie hebben gekregen. Erg lastig als het gaat om verplaatsen van
wedstrijden e.d.
Ook de speellocatie en het telefoonnummer van de speellocatie aub. even controleren! Om te voorkomen dat er
onjuiste/onvolledige gegevens in het competitieprogramma worden vermeld.
Starterscompetitie
De afgelopen competitie is het, na veel heen en weer mailen en bellen, uiteindelijk gelukt om 6 teams bij elkaar te
krijgen voor de eerste starterscompetitie.
De reacties van de deelnemende teams (kinderen, ouders en begeleiders) waren achteraf zeer positief.
Daarom doe ik een beroep op alle verenigingen, om de beginnende jeugdleden, op te geven voor deze leuke
competitie. Het is een uitgelezen kans, om de kinderen, maar ook de ouders, kennis te laten maken met onze
tafeltennissport in competitievorm!
Voor degenen, die nog niet weten, hoe het bij deze competitie werkt, volgt hier een kleine toelichting.
De teams spelen met 2 of 3 personen en dit mag per wedstrijd verschillen. In totaal worden en 5 wedstrijden gespeeld.
Bij een team van 2 personen spelen beide kinderen 2 enkelspelwedstrijden en 1 dubbelspelwedstrijd. Bij een team van
3 personen speelt één kind 2 enkelspelwedstrijden en de beide andere kinderen spelen 1 enkelspel en 1
dubbelspelwedstrijd. De kinderen in een team van 3 personen spelen dus allen 2 wedstrijden.
Voor het overige gelden dezelfde regels als in de reguliere competitie.
Met betrekking tot de poule indeling, kan ik nog zeggen, dat ik hier zeer flexibel mee om kan gaan.
Het is de komende competitie de bedoeling om de laatste competitiewedstrijd met alle teams die meedoen aan de
starterscompetitie, te gaan spelen in één zaal. Alle kinderen zullen dan een aandenken ontvangen. Het
afdelingsbestuur heeft hiervoor al een budget beschikbaar gesteld.
Kortom, geef uw beginnende jeugd op voor de starterscompetitie!
Hans Preuter
Competitieleider Starterscompetitie NTTB – Afdeling Oost

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Competitieleiders:
Senioren
Senioren
Jeugd
Jeugd
HK t/m 3e klasse
4e t/m 6e klasse
HK t/m welpenklasse Startersklasse
Willem Gütlich
Carla Evers
Ina Arends
Hans Preuter
Beyerinckstraat 1
Europalaan 11
Schering 67
Meikever 13
7424 BB Deventer
7543 DA Enschede
7641 LR Wierden
7423 GK Deventer
telnr. 06-53512018
telnr. 06-13420002
tel.nr 06- 42632209
telnr. (0570) 656 542
acl@nttb-oost.nl
rcl@nttb-oost.nl
ajcl@nttb-oost.nl
rjcl@nttb-oost.nl
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