Senioren - Jeugd
Nummer 17, 9 mei 2015 (week 19)
AB Nieuws / Algemeen
 ALV 2015 (reminder)
 Speelweken najaarscompetitie 2015 (senioren + jeugd)
 Opgave teams najaarscompetitie 2015
Senioren:
 Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
 Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
ALV 2015 (reminder):

Locatie:
Aanvang:

L.T.T.C. De Toekomst, Koedijk 64, 7241 CL Lochem
20.00 uur

Speelweken najaarscompetitie 2015:
In een vorige competitiebulletin waren de speelweken najaarscompetitie 2015 senioren en jeugd overgenomen van het
landelijk. Daarin worden week 42 en 46 als vrije weken aangehouden, echter in week 43 is in onze regio/afdeling de
herfstvakantie 2015 gepland.
In tegenstelling wat er dus eerder in het CB is gepubliceerd zijn de definitieve speelweken voor de afdeling Oost voor
zowel de senioren als voor de jeugd in de najaarscompetitie 2015 als volgt gepland:
Speelweek 1:

week 37 (07-09-2014 t/m 13-09-2014)

Speelweek 2:

week 38 (14-09-2014 t/m 20-09-2014)

Speelweek 3:

week 39 (21-09-2014 t/m 27-09-2014)

Speelweek 4:

week 40 (28-09-2014 t/m 04-10-2014)

Speelweek 5:

week 41 (05-10-2014 t/m 11-10-2014)

Speelweek 6:

week 42 (12-10-2014 t/m 18-10-2014)

Speelweek 7:

week 44 (26-10-2014 t/m 01-11-2014)

Speelweek 8:

week 45 (02-11-2014 t/m 08-11-2014)

Speelweek 9:

week 47 (16-11-2014 t/m 22-11-2014)

Speelweek 10:

week 48 (23-11-2014 t/m 29-11-2014)
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

Opgave teams najaarscompetitie 2015:
Sinds enkele dagen kunt u de seniorenteams in NAS zetten, omdat de jeugdcompetitie nog niet is afgelopen zal dit op
een later tijdstip plaatsvinden. U krijgt hier bericht over.
Zoals bekend dienen de teamopgaven (maximaal 6 spelers) voor senioren en jeugd voor de najaarscompetitie
uiterlijk 1 juni 2015 in NAS te zijn ingediend.
Alle teamopgaven die na 1 juni 2015 binnenkomen lopen eventueel 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 2015, omdat dan de facturen al
gedraaid zijn. Om spelers te kunnen indienen, moeten ze competitiegerechtigd zijn voor de nieuwe competitie.
Dus de nieuwe leden graag aanmelden per 1 mei.
SENIOREN:
Verplaatste wedstrijden:
Geen mutaties meer.
JEUGD:
Verplaatste wedstrijden:
Geen mutaties meer.

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

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Willy Haak
Braakstraat 1-20
7581 EZ Losser
tel.nr. 06-11528810
acl@nttb-oost.nl
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Senioren
4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

Jeugd
e
HK t/m. 5 klasse
Brenda Kaptein
Binnenhof 13
8307 DG Ens
tel.nr. 06-15103595
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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