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AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Trainingsopleidingen in onze afdeling: 
Beste mensen in onze afdeling, 
Met veel genoegen stuur ik u informatie over de trainersopleidingen die komend najaar van start gaan. 
http://www.nttb.nl/nieuws/820/opleidingen-algemeen/2014-gratis-opleidingen/ 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
 
Invoering nieuwe boetelijst / Competitie online: 
De invoering van de nieuwe boetelijst inmiddels definitief. Het is aangenomen door de Bondsraad (hoogste orgaan 
NTTB) als zijnde dat alle afdelingen deze lijst gaan hanteren. Alle verenigingen zijn inmiddels geïnformeerd door 
secretaris Marleen van Ulsen, hiervan alsnog een bijlage. De nieuwe lijst zal ook in het competitieboek najaar 2014 
worden vermeld. De najaarscompetitie 2014 staat nu echt voor de deur, het heeft heel wat zweetdruppels gekost, maar 
de wedstrijdprogramma’s senioren en jeugd staan inmiddels online. In een enkel geval zijn er nog wijzigingen 
aangebracht. Alle mensen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen, bijzonder veel dank. 
 
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 te vermelden. Hiermee wordt 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.  
 
Geüpdate lijst wedstrijdsecretarissen senioren: 
Wij sturen opnieuw de lijst met wedstrijdsecretarissen senioren als bijlage mee, deze lijst heeft nogal wat wijzigingen 
ondergaan en is inmiddels geüpdate. De gegevens zijn mede uit NAS gehaald, mocht u toch nog fouten ontdekken, 
geef dat dan even aan ons door. Wij willen graag dat alle namen en adressen up to date staan vermeld. 
Ook sturen wij reserve en/of jeugdwedstrijdsecretaris alle correspondentie. Deze zijn van belang voor het geval de 
wedstrijdsecretaris senioren door wat voor reden dan ook wegvalt. Er is dan altijd nog iemand binnen de vereniging die 
van alles op de hoogte is en kunnen wij bij dringende zaken meerdere mensen benaderen. 
 
Wijziging wedstrijdsecretaris GTTV Glanerbrug: 
Willy Haak heeft zijn werkzaamheden als wedstrijdsecretaris van GTTV Glanerbrug neergelegd. 
De nieuwe wedstrijdsecretaris is Henk Mulder, Telefoon 053-4308284, e-mail mulder226@home.nl 

http://www.nttb.nl/nieuws/820/opleidingen-algemeen/2014-gratis-opleidingen
mailto:mulder226@home.nl
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TTV Hoonhorst speelt weer in Sportpark “De Potkamp”: 
Na een fikse verbouwing speelt TTV Hoonhorst weer op haar oude stek, Sportpark “De Potkamp” (De Potstal) 
Adres: Kerkstraat 24, 7722 LR te Dalfsen. 
Telefoonnummer 0529-401748 / E-mail: ttvhoonhorst@gmail.com 
 
Ophalen wedstrijdformulierenboekjes: 
Er kunnen in de periode, alleen aan het begin van de najaarscompetitie (uiterlijk t/m. september) door de verenigingen 
nog wedstrijdformulierenboekjes worden opgehaald voor senioren en jeugd op onderstaande adressen. De 
verenigingen hebben recht op één boekje per team voor de najaars- en de daarop volgende voorjaarscompetitie. Zij 
dienen zelf het initiatief hiervoor te nemen, graag van tevoren eerst even mailen of bellen. Daarna zijn ook nog boekjes 
beschikbaar, de kosten bedragen dan € 5,00 per boekje, inclusief verzending.     
 
Willy Haak  Albert Kuiper  Brenda Kaptein Willem Gütlich   
Braakstraat 1-20 Kapperserf 6  Binnenhof 13  Beyerinckstraat 1 
7581 EZ Losser  7951 JB Staphorst 8307 DG Ens  7424 BB Deventer  
tel.nr. 06-34558560 tel.nr. 06-13420002 tel.nr. 06-15103595 tel.nr. 06-53512018  
acl@nttb-oost.nl rcl@nttb-oost.nl  ajcl@nttb-oost.nl  
 
SENIOREN: 
 
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitie NJ 2014: 
Een aantal verenigingen beginnen hun thuiswedstrijden eerder dan gebruikelijk is, 19.45 of 20.00 uur. 
Dit heeft te maken met de beschikbare tijd van de speellocatie. Bijvoorbeeld een vereniging als TTV Wezep begint hun 
wedstrijden om 19.30 uur, want zij moeten de zaal om 23.00 uur hebben opgeruimd. Ook de TTV Ugchelen zal hun 
thuiswedstrijden stipt om 19.45 uur moeten beginnen omdat om 23.00 uur de zaal digitaal afgesloten wordt. Wellicht 
zijn nog meer verenigingen die met dit heuvel hebben te kampen, hou dan a.u.b. de aanvangstijden op de 
wedstrijdprogramma’s goed in de gaten!! 
Laten we dus 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. 
 
Verplaatste wedstrijden in 3

e
 klasse poule I: 

Wedstrijdnr. 30910: De Spinners 3 – Shot’78 3 van Woensdag 01-10-2014 naar Woensdag 19-11-2014. 
Wedstrijdnr. 30925: Shot’78 3 – De Spinners 3 van Maandag 17-11-2014 naar Maandag 20-10-2014.             
 
JEUGD: 
 
Competitieleider Starters jeugdcompetitie afwezig: 
Hans Preuter, competitieleider startercompetitie is van woensdag 13 augustus t/m. woensdag 3 september met 
vakantie. Brenda Kaptein, competitieleider jeugd zal bij dringende zaken de honneurs van Hans waarnemen. 
 
Mededeling Starter jeugdcompetitie: 
De ‘normale’ wedstrijdformulieren zijn niet geschikt voor gebruik in de Starterscompetitie. 
Om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen, wordt aan alle verenigingen c.q. teams dringend verzocht om 
uitsluitend gebruik te maken van de bijgevoegde wedstrijdformulieren. 
Ook laat ik vast weten, dat de wedstrijden van de laatste speelronde (29 november), weer tegelijk en in één 
accommodatie worden gespeeld. 
Waar en hoe laat deze wedstrijden worden gespeeld, laat ik kort voor het begin van de competitie weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
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 
Willy Haak   Albert Kuiper  Brenda Kaptein  Hans Preuter 
Braakstraat 1-20  Kapperserf 6   Binnenhof 13   Meikever 13  
7581 EZ Losser   7951 JB Staphorst 8307 DG Ens   7423 GK  Deventer 
tel.nr. 06-34558560  tel.nr. 06-13420002  tel.nr. 06-15103595  tel.nr. (0570) 656 542 
acl@nttb-oost.nl  rcl@nttb-oost.nl  ajcl@nttb-oost.nl  rjcl@nttb-oost.nl  
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