Senioren - Jeugd
Nummer 29 – 29 november 2012
Dit zal waarschijnlijk het laatste competitiebulletin zijn dat door mij gemaakt wordt.
Nog een paar wedstrijdformulieren verifiëren en dan zit ook die taak er voor mij op. Ik blijf de komende weken nog wel
even actief met het opstarten van de nieuwe competitie, als dat klaar is draag ik het stokje over aan mijn opvolger
Albert Kuyper, die uiteraard op mij kan terugvallen als dat nodig is.
Ik heb over het algemeen met heel veel plezier als competitieleider gewerkt, anders had ik het ook echt niet zo lang
volgehouden. Mijn contacten met de wedstrijdsecretarissen verliepen ook prima, ik kon ook altijd een beroep doen op
jullie als ik wat nodig had, of dat nou een kopie van een wedstrijdformulier was of dat er een zaal nodig was voor een
wedstrijd: het werd altijd geregeld. Ik wil jullie daar ook allemaal voor bedanken, want als competitieleider heb je echt
de wedstrijdsecretarissen nodig, alleen gaat het niet!
Ook het AB en mijn collega Willem bedankt voor alle steun en support! Ook op jullie kon ik altijd rekenen als ik hulp of
backup nodig had en Willem: we waren een prima team!!!!
Ik heb in Albert een prima opvolger en wens hem veel succes!!!
Ik wens iedereen alle goeds toe en zal een aantal van jullie zeker nog wel weer tegenkomen op vergaderingen of
tijdens competitiewedstrijden!
Hartelijke groeten
Carla

De competitie zit er weer op voor dit seizoen. Over het algemeen verliep de competitie prima, maar wat wel een hele
slechte zaak is is dat teams niet opkomen. Deze competitie is daar 6 x boete voor gegeven en dat is 6x te veel!
Tegenstanders staan voor niets op de teams te wachten! Willen jullie daar binnen de verenigingen eens de aandacht
op vestigen: als je meedoet met de competitie heb je ook de verplichting om te spelen: zo staat het in de reglementen.

Komende week worden de officiële eindstanden opgemaakt en rondgestuurd, op dit moment ontbreken er nog een
aantal wedstrijdformulieren en die moeten toch eerst verwerkt worden voordat deze competitie kan worden afgesloten.
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Teamopgave volgende competitie
De teamopgave senioren voor voorjaar 2013 dient uiterlijk 1 december 2012 in NAS te zijn in gediend.
Voor de jeugd uiterlijk 5 december 2012!
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Speelweken senioren regio Oost voorjaar 2012
De competitie afdeling Oost zal van start gaan op maandag 28 januari 2013 maar dien verstanden;
dat indien er meer dat één (1) team van dezelfde vereniging in dezelfde poule zijn ingedeeld,
dit geldt alleen voor de Hoofd- cq Promotie klasse
dan dient de onderlinge wedstrijd (vooruit) gespeeld te worden op vrijdag 25 dan wel zaterdag 26 januari 2013
tenzij middels belettering betreffende wedstrijd als eerste staat vermeld

De "vrije week" zal plaatsvinden in kalenderweek 8
(dit is voorjaarvakantie Regio Midden en Noord 18 t/m 23 februari 2013)
Speelweek 1:

week 05 (28-01-2013 t/m 03-02-2013)

Speelweek 2:

week 06 (04-02-2013 t/m 10-02-2013)

Speelweek 3:

week 07 (11-02-2013 t/m 17-02-2013)

Speelweek 4:

week 09 (25-02-2013 t/m 03-03-2013)

Speelweek 5:

week 10 (04-03-2013 t/m 10-03-2013)

Speelweek 6:

week 11 (11-03-2013 t/m 17-03-2013)

Speelweek 7:

week 12 (18-03-2013 t/m 24-03-2013)

Speelweek 8:

week 13+14 (ivm.Pasen) (25-03-2013 t/m 07-04-2013)

Speelweek 9:

week 15 (08-04-2013 t/m 14-04-2013)

Speelweek 10:

week 16 (15-04-2013 t/m 21-04-2013)

Boetes:
Volgnr.

JO = Jeugd Oost / SO = Senioren Oost
Wnr. Vereniging/team

Nr.

Omschrijving

Bedrag in €

SO248

30730 De Brug 7

9

set B - Z onjuist/onvolledig ingevuld

2,50

SO249

31226 De Toekomst 8

2

niet opkomen voor wedstrijd

SO250

64105 De Trefhoek 1

9

klasse/poule aanduiding onvolledig

2,50

SO251

51130 DTTC 5

9

set A-Y onjuist ingevuld

2,50

SO252

64106 Effekt '74 1

9

teamnaam ontbreekt

2,50

SO253

20630 Effekt '74-4

9

wedstrijdnummer onjuist

2,50

SO254

50328 Emmeloord 3

9

set B-Y onjuist ingevuld

2,50

SO255

50928 Gelvandria 6

9

set C-Y onjuist ingevuld

2,50

SO256

60113 Hoonhorst 4

10

uitslag week 47 niet tijdig in NAS

2,50

SO257

50325 Nevanco 1

8

team onvolledig opkomen

6,50

SO258

20628 Olympia (G) 2

9

pers.res.spelers A + B onjuist

2,50

SO259

30630 Smash '70 4

9

wedstrijdformulier onvolledig/onjuist ingevuld

2,50

SO260

11430 Swift (D) 1

9

teamnaam ontbreekt

2,50

SO261

60229 Tafeltennis Zwolle 18

9

spelers A en B verkeerd bondsnummer

2,50

SO262

20728 Trias 4

9

speler Z geen bondsnummer

2,50

SO263

30728 Trias 7

9

bondsnummer speler X onjuist

SO264

51521 Vitesse'35 10

2

SO265

50126 Zwartsluis 5

9

2e keer weer niet opgekomen + 10 punten -/onjuist wedstr.nr+ speler B invaller team 6 niet
vermeld

22,50

2,50
22,50
2,50

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden:
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Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: secretaris@nttb-oost.nl

SENIOREN
Opmerkingen van de competitieleiders
Juiste gamestanden invullen
In de 3e klasse F staat een eindstand vermeld van 2 teams, t.w.. Heino 4 en Futura 2, met hetzelfde aantal punten
De onderlinge wedstrijden waren beide met 5-5 geëindigd
De onderlinge set-standen waren ook gelijk 39 - 39
Na game-puntentelling bleek Heino 4 een saldo te hebben van + 3 en Futura 2 een saldo te hebben van - 3
Hieruit blijkt hoe belangrijk het kan zijn dat de game standen correct worden ingevuld, het komt vrij vaak voor dat de
laatste game niet correct staat vermeld
Onvolledig team

Weten de teams wat de gevolgen kunnen zijn voor het invullen van een 3e spelers bij een onvolledig team ?
Deze competitie is een boete opgelegd voor het invullen van een speler, terwijl deze niet aanwezig was, dus
er een onvolledig team speelde.
Men heeft het formulier ingevuld met gefingeerde gamestanden
Hierop is boetenummer 1 van toepassing ad € 22,50 voor beide teams en deze is dan ook opgelegd

JEUGD
Geen mededelingen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 06-24901554
telnr. (0570) 656 542
acl@nttb-oost.nl
rcl@nttb-oost.nl
ajcl@nttb-oost.nl
rjcl@nttb-oost.nl
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