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Nummer 15, 10 mei 2014 (week 19) 

 
 

Algemeen 

 Algemene ledenvergadering 2014 

 Nieuw adres ACL 

 Opgave team najaarscompetitie 2014 

 Speelweken najaarscompetitie 2014 (senioren + jeugd) 

 Boetes 
 
Senioren 

 Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd 

 Beslissingswedstrijd jeugd 1
e
 klasse 

 Verplaatste wedstrijden 
 

ALGEMEEN: 
 
Algemene ledenvergadering 2014: 
Op donderdag 22 mei 2014 wordt de ALV van de NTTB / Afdeling Oost gehouden. 

 
Locatie:  L.T.T.C. De Toekomst,  Koedijk 64, 7241 CL Lochem 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Namens het afdelingsbestuur kan ik u mededelen dat wij hopen op een goede opkomst. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 
 
Nieuw adres ACL: 
Willy Haak, competitieleider senioren hfd. t/m. 3

e
 klasse gaat per 14 mei a.s. verhuizen, zijn nieuwe adres vind u 

onderaan dit competitiebulletin. Verder veranderd er niets. 
 
Opgave teams najaarscompetitie 2014: 
Sinds afgelopen week kunt u zowel de seniorenteams als de jeugdteams in NAS zetten. 
De teamopgaven (maximaal 6 spelers) voor senioren en jeugd voor de najaarscompetitie dienen 
uiterlijk 1 juni 2014 in NAS te zijn ingediend. Alle teamopgaven die na 1 juni 2014 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. Zoals u weet dienen de teams op basis van sterkte ingedeeld te worden. 
Een vriendelijk verzoek nog aan de wedstrijdsecretarissen: Wilt u ervoor te zorgen dat nieuwe leden die in de 
najaarscompetitie gaan spelen, als competitiegerechtigd bij de NTTB zijn aangemeld? Na 15 mei berekent de NTTB 
geen contributie meer voor voorjaar 2014, omdat dan de facturen al gedraaid zijn en dit nodig is om spelers aan te 
kunnen melden voor nieuwe competitie. Dus nieuwe leden aanmelden per 1 mei. 

mailto:secretaris@nttb-oost.nl
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Speelweken najaarscompetitie 2014: 
In vorige competitiebulletins waren de speelweken najaarscompetitie 2014 senioren overgenomen van het landelijk. 
Dit had als consequentie dat week 42 en 46 als vrije weken werden aangehouden, i.p.v. week 42 en 43. 
In tegenstelling wat er dus eerder in het CB is gepubliceerd zijn de speelweken voor de senioren in de 
najaarscompetitie 2014 als volgt: 
 

Speelweek 1: week 37   (08-09-2014  t/m  14-09-2014) 

Speelweek 2: week 38   (15-09-2014  t/m  21-09-2014) 

Speelweek 3: week 39   (22-09-2014  t/m  28-09-2014) 

Speelweek 4: week 40   (29-09-2014  t/m  05-10-2014) 

Speelweek 5: week 41   (06-10-2014  t/m  12-10-2014) 

Speelweek 6: week 44   (27-10-2014  t/m  02-11-2014) 

Speelweek 7: week 45   (03-11-2014  t/m  09-11-2014) 

Speelweek 8: week 46   (10-11-2014  t/m  16-11-2014) 

Speelweek 9: week 47   (17-11-2014  t/m  23-11-2014) 

Speelweek 10: week 48   (24-11-2014  t/m  30-11-2014) 

 

Voor de jeugd zien de speelweken voor de najaarscompetitie 2014 er als volgt uit: 
 

Speelweek 1: week 37   (08-09-2014  t/m  14-09-2014) 

Speelweek 2: week 38   (15-09-2014  t/m  21-09-2014) 

Speelweek 3: week 39   (22-09-2014  t/m  28-09-2014) 

Speelweek 4: week 40   (29-09-2014  t/m  05-10-2014) 

Speelweek 5: week 41   (06-10-2014  t/m  12-10-2014) 

Speelweek 6: week 43   (20-10-2014  t/m  26-10-2014) 

Speelweek 7: week 44   (27-10-2014  t/m  02-11-2014) 

Speelweek 8: week 45   (03-11-2014  t/m  09-11-2014) 

Speelweek 9: week 47   (17-11-2014  t/m  23-11-2014) 

Speelweek 10: week 48   (24-11-2014  t/m  30-11-2014) 

 
 

Boetes: JO = Jeugd Oost / SO = Senioren Oost 

 

Volgnr. Wnr. Vereniging/team Nr. Omschrijving  Bedrag in €  

SO207 20230 Olst 1 2 Team niet opgekomen + 10 pnt.-/- vervallen 

SO216 20430 Wezep 2 13 Uitslag niet tijdig in NAS / formulier te laat vervallen  

SO217 20128 Wezep 3 13 Uitslag niet tijdig in NAS / formulier te laat vervallen  

SO218 31307 De Brug 7 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier          22,50  

SO219 31305 Entac 7 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier          22,50  

SO220 31327 Hatac 4 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier          22,50  

SO200 31330 De Toekomst 4 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier 22,50 

SO215 31330 Warnsveld 2 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier 22,50 

SO221 31305 Warnsveld 2 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier vervallen  

SO222 31307 Warnsveld 2 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier vervallen  

SO223 31327 Warnsveld 2 1 Opzettelijk/foutief invullen van wedstrijdformulier vervallen  

 
 
De onderste acht boeteregels hebben betrekking op, het met medewerking van de tegenstander bij alle wedstrijden 
speler S. Wantoch-Rekowski (3961572) van Warnsveld 4 in te vullen, terwijl deze speler niet heeft gespeeld. 
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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: 
 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle  
e-mail: secretaris@nttb-oost.nl 
 
SENIOREN: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
Geen  
 
JEUGD: 
 
Beslissingswedstrijd jeugd 1

e
 klasse: 

Omdat er bij de jeugd twee poules zijn in de 1e klasse, diende er na afloop van de reguliere competitie via een 
beslissingswedstrijd worden bepaald welk team naar de Hoofdklasse kon promoveren. Deze keer ging het tussen de 
teams Leogang SL 1 en De Trefhoek 1. 
In een bomvolle Henk Timmermanzaal van tafeltennisvereniging Swift (D) werden de degens gekruist tussen beide 
jeugdteams. Bomvol, omdat er tevens een beslissingswedstrijd van de 1e divisie dames werd gespeeld en daar waren 
vele supporters op af gekomen. 
Beide jeugdteams trokken zich op aan het niveau van deze dames en maakten er een gigantisch spannende pot van. 
In de beginfase nam De Trefhoek het heft in handen door op een 2-0 voorsprong te komen, maar het team van 
Leogang SL liet er geen gras over groeien en na het dubbel was er weer een gelijke stand (2-2). 
Opnieuw wist De Trefhoek de score op positieve wijze naar zich toe te trekken door uit te lopen naar 4-2. Ook nu wilde 
Leogang SL zich niet zomaar gewonnen geven en wist men de stand weer gelijk te trekken en zelfs verdiend een 5-4 
voorsprong op het scorebord te brengen. 
In de laatste set was De Trefhoek licht in het voordeel omdat men een net iets beter game-saldo had en mede 
daardoor deze wedstrijd de eindstand werd bepaald op 5-5. Uiteindelijk is het team De Trefhoek 1 op game-saldo 
winnaar geworden. Het team speelt volgend seizoen in de Hoofdklasse en wordt veel succes toegewenst. 

PROFICIAT!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem Gütlich (waarnemend AJCL) 
 
Verplaatste wedstrijden: 
Geen 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Competitieleiders: 
 
Senioren  Senioren  Jeugd (t/m. vj. 2014) Jeugd (v.a. nj. 2014) Jeugd 
HK t/m 3e klasse 4e t/m 6e klasse HK t/m welpenklasse HK t/m. welpenklasse Startersklasse 
Willy Haak  Albert Kuiper  Ina Arends  Brenda Kaptein Hans Preuter 
Braakstraat 1-20 Kapperserf 6   Schering 67  Binnenhof 13  Meikever 13  
7581 EZ Losser  7951 JB Staphorst 7641 LR Wierden 8307 DG Ens  7423 GK  Deventer 
tel.nr. 06-34558560 tel.nr. 06-13420002  tel.nr 06-24901554 tel.nr. 06-24901554 tel.nr. (0570) 656 542 
acl@nttb-oost.nl rcl@nttb-oost.nl  ajcl@nttb-oost.nl ajcl@nttb-oost.nl rjcl@nttb-oost.nl
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