Senioren - Jeugd
Nummer 20, 26 augustus 2015 (week 35)
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AB / ALGEMEEN nieuws:
Afdeling Oost heeft nieuwe voorzitter gevonden:
Michel Offringa uit Vroomshoop wordt de nieuwe voorzitter van de Afdeling Oost.
Voor meer informatie, bekijk onder nieuwsberichten op www.nttb-oost.nl
Invoering plastic ballen:
Tijdens de jaarvergadering op 28 mei is aangenomen dat teams kunnen kiezen met welke bal men wil spelen in de
najaarscompetitie 2015. De verenigingen worden hierbij in de gelegenheid gesteld om dit per omgaande kenbaar te
maken welke teams er met de nieuwe plastic bal wil gaan spelen.
Indien wij geen bericht terug krijgen, wordt aangenomen dat er met de oude celluloid bal gespeeld wordt.
De teams die aangeven thuis wel met de nieuw plastic bal te spelen wordt bekend gemaakt in het volgende bulletin.
http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-wetenswaardigheden-op-een-rij/
Wijziging speellocatie / telefoonnummer:
TTV Quick ’20:
Heeft een 2e telefoonnummer waar ze in hun zaal bereikbaar zijn, n.l. 06-38102082.
Onder het huidige telefoonnummer (0541-521568) is de zaal nog t/m. 01-01-2016 bereikbaar.
TTV Ugchelen:
Heeft een nieuwe speelzaal, zij hebben onderdak gekregen bij TTV Gelvandria.
De senioren spelen op woensdagavond en de jeugd op zaterdagmorgen.
Het adres is:
Kayersdijk 8 C
7332 AT Apeldoorn
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TTV Vined:
Alle teams (senioren en jeugd) spelen vanaf de najaarscompetitie 2015 op één adres:
De Heerd
Griftstraat 8
8181 VZ Heerde
TTC Dronten ’74:
Vanaf de najaarscompetitie 2015 speelt de vereniging weer op haar oude stek:
Gymzaal “De Ketting”
De Ketting 14
8251 LD Dronten
Zie voor de locatie:
https://www.google.nl/maps/place/De+Ketting+14,+8251+Dronten/@52.5208811,5.7268307,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3
m1!1s0x47c62b1fd9f76bf3:0x9facc17ace25e0c0
Competitie online:
De najaarscompetitie 2015 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 qua samenstelling van
teams nog kleine wijzigingen aangebracht. U zult begrijpen dat niet alle wensen vervuld worden konden worden, maar
aan de indeling van de poules is met zorg gewerkt. 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 nog even de lijst met wedstrijdsecretarissen senioren als bijlage mee, deze lijst heeft na vorige keer
nog een paar kleine wijzigingen ondergaan en is inmiddels weer geüpdate. De gegevens zijn mede uit NAS gehaald,
mocht u toch nog foutjes ontdekken, geef dat dan even aan ons door. Wij willen graag dat alle namen en adressen up
to date staan vermeld.
Ook sturen wij zover bekend de reserve en/of jeugdwedstrijdsecretaris de correspondentie toe. 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.
Ophalen wedstrijdformulierenboekjes:
Er kunnen alleen in de periode, direct aan het begin van de najaarscompetitie 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 najaar- en de daarop volgende voorjaarscompetitie.
Zij dienen zelf het initiatief hiervoor te nemen, graag van tevoren eerst even mailen of bellen.
Daarna / tussendoor zijn boekjes te bestellen via de webshop van de NTTB.
http://opleidingen.nttb.nl/Pages/Webshop/Products.aspx/nl/Overview/Category832
Eén boekje bevat wedstrijdformulieren voor 20 wedstrijden, boekjes zijn dus twee jaar te gebruiken.
Willy Haak
Braakstraat 1-20
7581 EZ Losser
tel.nr. 06-11528810
acl@nttb-oost.nl

Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

Brenda Kaptein
Binnenhof 13
8307 DG Ens
tel.nr. 06-15103595
ajcl@nttb-oost.nl

Ellen Orre
Willem Gütlich
De Heze 61
Beyerinckstraat 1
7335 BB Apeldoorn
7424 BB Deventer
tel.nr. 055-5410671
tel.nr. 06-53512018
e.orre@nttb-oost.nl willemgutlich@kpnmail.nl

SENIOREN:
Wijziging Speelavonden:
De Lieverdjes 3:
De speelavond is van de donderdagavond gewijzigd in de maandagavond, het betreft de 5e klasse poule E.
De wedstrijdsecretarissen van Olst, ETTV, Overa, Gelvandria en DTTC zijn op de hoogte gebracht.
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Entac 4:
De speelavond is van de maandagavond gewijzigd naar de vrijdagavond, het betreft de 4e klasse poule N.
De wedstrijdsecretarissen van Blauw Wit, Hatac, Vitesse, Borne en Quick ’20 zijn op de hoogte gebracht.
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden NJ 2015:
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:

10719
30424
30427
30503
40201
41602

DO
VR
VR
VR
WO
DO

8
20
6
4
9
15

okt
nov
nov
sep
sep
okt

20:00
19:45
19:45
19:45
20:00
19:45

De Brug 2
Effect 2
Effect 2
Smash '70 (H) 7
Heino 8
DTS 10

-

Vined 1
Wham 1
Staphorst 1
Zwartsluis 1
Zwartsluis 4
NSH 2

JEUGD:
Mededeling m.b.t. de indeling Jeugd-Starterscompetitie NJ 2015:
Vanaf de 4e klasse zitten meerdere teams bij elkaar in de poule in verband met reisafstand.
Zelf heb ik in de 4e klasse 3 teams uit de 5e klasse gehaald (puur op rating), zodat de 4e klasse vol kwam te zitten.
Voor de 5e klasse komt er dan uit:
Twee poules van 8 teams en één poule van 7 teams.
De poules van 8 zullen dus 7 wedstrijden spelen.
De poule van 7 zal dan 6 wedstrijden spelen.
Alle drie poules van 7/8 in reguliere competitie spelen dan nog een vervolgronde (promotie/degradatie) die zo spoedig
mogelijk na de laatste wedstrijd wordt gepubliceerd.
De wedstrijdsecretarissen moeten dan dus zo snel mogelijk de uitslagen invoeren in NAS.
De startersklasse ziet er als volgt uit:
Eén poule van 9 teams en twee poules van 6 teams:
De poule van 9 zal dan 8 wedstrijden spelen.
De poules van 6 zullen dus 10 wedstrijden spelen.
Ook qua reisafstanden is er gekozen voor één poule van 9 teams, voor vragen inzake de starterscompetitie kunt u zich
enkel richten tot Hans Preuter rjcl@nttb-oost.nl
Met vriendelijke groeten,
Brenda Kaptein
Jeugdcompetitieleider (AJCL) NTTB / Afdeling Oost

Aanvangtijd thuiswedstrijden Bosman Wezep gewijzigd:
De aanvangstijden van het 1e en 2e jeugdteam van Bosman Wezep is gewijzigd van 13.00 uur naar 9.30 uur.
e
Het betreft hier de Hoofdklasse poule A en de 3 klasse poule A en is in NAS aangepast.
Willen de wedstrijdsecretarissen van DTS, Blauw Wit, Swift (D), Kampenion (t.b.v. hoofdklasse) en de
wedstrijdsecretarissen van Staphorst, Rijssen, DTV ’84, Kampenion en Wijhe (t.b.v. 3e klasse) hier de betreffende team
van op de hoogte stellen?
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Competitieleider Jeugd en Jeugd Starterscompetitie afwezig:
Hans Preuter, jeugd starters competitieleider is van zaterdag 5 september t/m. zondag 27 september met vakantie.
Brenda Kaptein, jeugd competitieleider Hfd. t/m. 5e klasse zal alleen in dringende gevallen de honneurs van Hans
waarnemen.
Brenda Kaptein, jeugd competiteleider Hfd. t/m. 5e klasse is van zaterdag 17 oktober t/m. zondag 25 oktober met
vakantie.
Hans Preuter, jeugd starters competitieleider zal alleen in dringende gevallen de honneurs van Brenda waarnemen.
Mededeling Startercompetitie:
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.
Op dit moment weet ik nog niet of de wedstrijden van de laatste speelronde, weer tegelijk en in één accommodatie
worden gespeeld.
Waar en hoe laat deze wedstrijden eventueel worden gespeeld, laat ik halverwege de competitie nog weten.
Met vriendelijke groet,
Hans Preuter
Competitieleider Starterscompetitie (RJCL) NTTB – Afdeling Oost

Verplaatste wedstrijden:

10109
10124
15126
21109
21111
21124
21126
32143

ZO
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

6
26
14
7
21
26
3
14

sep
sep
nov
nov
nov
sep
okt
nov

14:00
14:00
14:00
13:00
14:00
10:00
13:00
10:00

Swift (D) 1
Swift (D) 2
DTV '84 1
Trias 4
Swift (D) 6
ETTV 1
Trias 4
Smash '70 (H) 7

-

Swift (D) 2
Swift (D) 1
Staphorst 1
ETTV 1
Trias 4
Trias 4
Swift (D) 6
Staphorst 2

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

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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