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Nummer 18,  16 mei 2015 (week 20) 

 
 

AB Nieuws / Algemeen 

 ALV 2015 (adres) 

 Indienen teams najaarscompetitie 2015 (senioren + jeugd) 

 Invoering plastic ballen uitgesteld 
 
 

Senioren: 

 Versterkte degradatie 

 Verplaatste wedstrijden 
 
Jeugd: 

 Verplaatste wedstrijden 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
ALV 2015 (adres): 
 
Het afdelingsbestuur wilt u erop wijzen dat het adres van L.T.T.C. De Toekomst gewijzigd is.  
 
Het adres is: 
Runmolenlaan 17, 7241 VE Lochem, 
Aanvang:  20.00 uur 
 
De locatie van het gebouw is hetzelfde gebleven. In 2014 is de wijk nieuw ingedeeld en heeft er derhalve een 
adreswijziging plaatsgevonden.  
Vertegenwoordigers van verenigingen die regelmatig in Lochem competitie spelen en  'op hun postduivengevoel'   
heen gaan, zullen goed aankomen. Vertegenwoordigers van verenigingen die Koedijk 64 in hun Tom Tom intoetsen, 
worden vermoedelijk verteld dat het adres niet meer bestaat.  
 
Indienen teams najaarscompetitie 2015 (senioren + jeugd): 
 
Na vorige week de seniorenteams, kunnen nu ook de jeugdteams in NAS ingediend worden. 
 
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. 
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Invoering plastic ballen uitgesteld: 
 
Zoals u reeds vernomen heeft in een extra e-mail van d.d. 15 mei, is de verplichte invoering van de plastic bal 
uitgesteld tot 1 januari 2016. 
 
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-invoering-plastic-bal/ 
 

 
 
Het staat vrij om vanaf september met de nieuwe plastic bal te spelen. Het thuisspelende team bepaald met welke bal 
er gespeeld wordt. 
 
SENIOREN: 
 
Versterkte degradatie: 
 
Vanwege het feit dat er een versterkte degradatie heeft plaatsgevonden vanuit de landelijke 3

e
 divisie, komen er twee 

teams terug naar de afdelingscompetitie, Entac 2 en Blauw-Wit 3. 
Het promotie/degradatie beleid houdt rekening met één degradant uit de landelijke competitie, doordat het er twee zijn 
geworden zal er een versterkte degradatie plaatsvinden. 
Dit houdt het volgende in: 
- Uit de hoofdklasse degraderen niet alleen de nummers 3 en 4 uit de degradatiepoule maar ook de nummer 2. 
- Uit de promotieklasse degradeert de slechtste nummer 2 uit de degradatiepoule 
- Uit de 1e en 2e klasse de slechtste nummer 4 
- Uit de 3e t/m de 5e klasse de slechtste nummer 5 
Houd u hier a.u.b. rekening mee met de Teamindeling voor komend seizoen. 
Het betreft de volgende teams, waarvan de wedstrijdsecretarissen deze week op de hoogte zijn gebracht. 
 
Hoofdklasse:  Effect '74 1 
PK degradatie Poule A: De Trefhoek 1 
1e Klasse Poule B: Tafeltennis Zwolle 6 
2e Klasse Poule B: Smash '70 (H) 4 
3e Klasse Poule H: Vined 3 
4e Klasse Poule L: Vitesse' 35-9 
5e Klasse Poule G: De Veluwe 10 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Competitieleiders: 
 
Senioren   Senioren  Jeugd    Jeugd 
HK t/m 3e klasse  4e t/m 6e klasse HK t/m. 5

e
 klasse  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. 06-11528810  tel.nr. 06-44332934  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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