Senioren - Jeugd
Nummer 16, 26 mei 2014 (week 22)
Algemeen
 Nieuw adres ACL (reminder)
 Opgave team najaarscompetitie 2014 gaat laatste week in (reminder)
ALGEMEEN:

Nieuw adres ACL:
Willy Haak, competitieleider senioren hfd. t/m. 3e klasse gaat per 14 mei a.s. verhuizen, zijn nieuwe adres vind u
onderaan dit competitiebulletin. Verder veranderd er niets.
Opgave teams najaarscompetitie 2014 gaat laatste week in:
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.

Zie bijlage, de complete ratinglijst senioren.
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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Willy Haak
Braakstraat 1-20
7581 EZ Losser
tel.nr. 06-34558560
acl@nttb-oost.nl

www.nttb-oost.nl

Senioren
4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
tel.nr. 06-13420002
rcl@nttb-oost.nl

Jeugd (t/m. vj. 2014)
HK t/m welpenklasse
Ina Arends
Schering 67
7641 LR Wierden
tel.nr 06-24901554
ajcl@nttb-oost.nl
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Jeugd (v.a. nj. 2014)
HK t/m. welpenklasse
Brenda Kaptein
Binnenhof 13
8307 DG Ens
tel.nr. 06-24901554
ajcl@nttb-oost.nl

Jeugd
Startersklasse
Hans Preuter
Meikever 13
7423 GK Deventer
tel.nr. (0570) 656 542
rjcl@nttb-oost.nl

info@nttb-oost.nl

