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Senioren, Jeugd en Starters
 Najaarscompetitie 2013
AB nieuws / ALGEMEEN:
Door het herziende besluit van onze huidige voorzitter, Pieter Huiskes, om zijn termijn als voorzitter volgend jaar toch
met een periode van 3 jaar te verlengen is het afdelingsbestuur niet meer op zoek naar een nieuwe voorzitter om
leiding te geven aan de NTTB / Afdeling Oost. Het bestuur is erg blij.
Verenigingsgegevens 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 krijgen. Erg lastig als het gaat om verplaatsen van
wedstrijden.
Controle naam en e-mail adressen wedstrijdsecretarissen:
Wij sturen wederom de lijst met wedstrijdsecretarissen aan u op, deze lijst is inmiddels bijgewerkt. Mocht u toch nog
fouten ontdekken, meldt het dan nog even aan ons.
Wij willen graag dat alle namen en adressen up to date staan vermeld.
Ook is een reserve wedstrijdsecretaris van belang voor het geval de wedstrijdsecretaris door wat voor reden dan ook
wegvalt: dan is er altijd nog iemand binnen de vereniging die van alles op de hoogte is en kunnen wij bij dringende
zaken twee mensen benaderen. Voor het geval dit nog niet is vermeld, graag doorgeven.
Nieuw speeladres TTV Torenstad:
Zoals menigeen wellicht bekend was moesten wij, TTV Torenstad vertrekken uit het pand aan de Keucheniusstraat.
Gelukkig hebben wij uiteindelijk in goed overleg met de gemeente Zutphen een andere zaal gevonden. Al maanden
wordt hier met vereende krachten gewerkt aan de verbouwing en de inrichting van de nieuwe zaal.
Het nieuwe adres is:
Sportcomplex “Het Noordveen”, Brandts Buijsstraat 4, 7203 AC te Zutphen. Telefoonnummer 0575-528427.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van T.T.V. Torenstad,
Ben van der Scheer
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Wijziging zaal open GTTV Glanerbrug:
De zaal van GTTV Glanerbrug gaat m.i.v. het nieuwe seizoen 2013-2014 open om 20.15 uur i.p.v. 20.00 uur.
Met vriendelijke Groeten,
Willy Haak,
Wedstrijdsecretaris G.T.T.V.

Tel.: 06-34558560 E-Mail: wedstrijdsecretaris@gttv.nl
Tijdelijke wijziging speellocatie TTV Hoonhorst:
I.v.m. met de bouw van een nieuw Kulturhus in Hoonhorst, voorzien van een tafeltennisaccommodatie speelt TTV
Hoonhorst gedurende de naderende najaarscompetitie op een andere locatie.
Het tijdelijk nieuwe onderkomen is gevestigd aan de Achter de Molen 12 in Hoonhorst.
Deze gymzaal is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0529 - 401 862.
Dit nieuwe Kulturhus wordt opgeleverd in 2014, een exacte opleverdatum is nog niet bekend.
Ophalen wedstrijdformulierenboekjes:
Er kunnen tot aan het begin van de najaarscompetitie competitie door de verenigingen nog
wedstrijdformulierenboekjes worden opgehaald voor senioren en jeugd op onderstaande adressen. De verenigingen
hebben recht op één boekje per team voor het najaars- en voorjaarscompetitie. Graag van tevoren eerst even mailen
of bellen. Daarna zijn ook nog boekjes beschikbaar, de kosten bedragen dan € 5,00 per boekje, inclusief verzending.
Willem Gütlich
Beyerinckstraat 1
7424 BB Deventer
tel.nr. 06-53512018
acl@nttb-oost.nl

Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
tel.nr. 06-13420002
rcl@nttb-oost.nl

Ina Arends
Schering 67
7641 LR Wierden
tel.nr 06-24901554
ajcl@nttb-oost.nl

Competitieleider Starters jeugdcompetitie afwezig:
Hans Preuter, competitieleider startercompetitie is van zaterdag 31 augustus t/m. zondag 23 september met vakantie.
Het is nog niet bekend wie de honneurs van Hans gaat waarnemen.
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitie NJ 2013:
Nadat de indelingen waren gemaakt en in concept naar alle verenigingen werden gezonden, kwamen er, uiteraard,
allerlei opmerkingen ter correctie bij ons binnen.
Nadat er diverse wijzigingen waren verwerkt en hersteld is nu eindelijk de voorbereiding van de competitie NJ 2013
voor 95 % afgerond.
Alleen de lijst met invalverbod dient nog gemaakt te worden, dat is nog een flinke klus.
Ook het competitieboek zal binnen niet afzienbare tijd verspreid worden.
Aan de hand van de nieuwe poule indelingen en wedstrijdprogramma kan er worden bekeken welke wijzigingen zijn
doorgevoerd. Het is een te uitgebreide lijst om hier te vermelden. (zie bijlage)
Mochten er alsnog opmerkingen c.q. bezwaar zijn tegen de indeling dan wel wedstrijdprogramma, dan dient men zich
te wenden tot het AB lid Competitiezaken Sven Kaptein, voor nadere gegevens verwijzen wij u naar de website NTTBOost.
Laten we met z’n proberen om de wedstrijden op tijd te laten beginnen, want in de praktijk blijkt gewoon dat er heel
veel wedstrijden veel later beginnen en het resultaat is dat dit verlies van leden tot gevolg kan hebben.
Stoppen als (ACL)competitieleider senioren afdeling Oost Hoofdklasse t/m 3e klasse:
Ik heb besloten om per 1 december 2013 te stoppen met mijn functie als competitieleider van de afdeling Oost.
Het afdelingsbestuur is hiervan reeds op de hoogte gesteld.
Mijn besluit is gebaseerd op persoonlijke omstandigheden en bovendien vind ik het na 20 competities (10 jaar) wel
genoeg.
Met vriendelijke sportgroeten,
Willem Gütlich
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SENIOREN, JEUGD en STARTERS competitie:
De najaarscompetitie 2013 staat nu echt voor de deur, het heeft heel wat zweetdruppels gekost, maar de senioren,
jeugd en starters wedstrijdprogramma staat nu online.

Wij wensen iedereen een spannende en sportieve najaarscompetitie toe!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Willem Gütlich
Beyerinckstraat 1
7424 BB Deventer
tel.nr. 06-53512018
acl@nttb-oost.nl
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Senioren
4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
tel.nr. 06-13420002
rcl@nttb-oost.nl

Jeugd
HK t/m welpenklasse
Ina Arends
Schering 67
7641 LR Wierden
tel.nr 06-24901554
ajcl@nttb-oost.nl
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Jeugd
Startersklasse
Hans Preuter
Meikever 13
7423 GK Deventer
tel.nr. (0570) 656 542
rjcl@nttb-oost.nl
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