Senioren - Jeugd
Nummer 22, 12 september 2015 (week 37)
Algemeen:
 Belangrijk nieuws voor verenigingen (reminder / rectificatie)
 Invoering plastic ballen
 Geen competitieboek najaar 2015
 Boetes
Senioren:
 Teruggetrokken teams
 Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
 TTV Rijssen zoekt een jeugdtrainer
 Teruggetrokken teams
 Verplaatste wedstrijden
AB / ALGEMEEN nieuws:
Belangrijk nieuws voor de verenigingen:
Zoals jullie weten, werden op 2 mei 2015 de Afdelingskampioenschappen in onze afdeling gehouden.
Deze zijn, net als in 2012, 2013 èn 2014 georganiseerd door TTV Smash '70.
Het afdelingsbestuur is hun hiervoor heel erkentelijk maar wil ook andere verenigingen in staat stellen om deze
grandioze kampioenschappen te organiseren.
De enige restrictie is dat deze wel in De Landstede in Zwolle moeten plaatsvinden aangezien twee jaar geleden
hiervoor een contract is getekend waardoor in totaal de huurkosten verlaagd werden.
De datum is niet op 26 mei 2016, zoals in het vorige bulletin stond vermeld. Het AK 2016 wordt gehouden op,

Zaterdag 21 mei 2016!!
Vanzelfsprekend staat voor de organisatie een financiële vergoeding tegenover. Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij
Sven Kaptein, s.kaptein@nttb-oost.nl
In deze mail wil ik u ook alvast uitnodigen voor bijeenkomsten in onze afdeling:
Dinsdag 27 oktober
Voorzittersoverleg
Donderdag 29 oktober Voorzittersoverleg
Net als in het verleden staat u geheel vrij om een keuze te maken, de ene wordt in het oosten en de andere in het
westen/zuiden van de afdeling gehouden.
Woensdag 18 november:
Overleg met alle wedstrijdsecretarissen
Deze plaats van samenkomst staat nog niet geheel vast, u krijgt spoedig bericht over de exacte locatie.
Vanzelfsprekend heeft u maandag 14 september in uw agenda staan, dan komt het hoofdbestuur op bezoek en
wordt o.a. het meerjarenplan besproken. De verenigingen hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
We zijn dan te gast bij TTV Swift (D) te Deventer, aanvang 20.15 uur.
Met vriendelijke groeten,
Marleen van Ulsen - van de Vooren
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
secretaris@nttb-oost.nl
www.nttb-oost.nl
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Geen competitieboek najaar 2015:
Door omstandigheden komt er voor de najaarscompetitie 2015 geen boek uit.
Aangezien er geen tijd meer is, kan voor dit seizoen ook nog gewoon het “oude” competitieboek gebruikt worden, net
als voorgaande seizoenen.

Boetes:
Volgnr.

JO = Jeugd Oost / SO = Senioren Oost
Wnr. Vereniging/team

Nr.

Omschrijving

Bedrag in €

SO02

Wijk 16

17

Terugtrekken team 6

22,50

JO07

Rijssen

17

Terugtrekken team 5

22,50

JO08

Swift (D)

17

Terugtrekken team 8

22,50

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden:
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: secretaris@nttb-oost.nl
Invoering plastic ballen:
Hieronder de verenigingen die hebben aangegeven dit najaar met de plastic bal te gaan spelen.
Thibats:
Effect Marienheem:
ETTV:
Rijssen:
Effect ’74:
DTV ’84:

Het 1e team.
Alle teams.
Het 1e team.
Het 1e en 2e team.
Alle teams
In principe alle teams

Via via kwam ons ten gehore dat De Brug ook met plastic ballen speelt, alleen is dit bij ons niet bekend dus is dit ook
niet gepubliceerd.
Als alle competitie spelende leden door hun verenging geïnformeerd worden dat er verenigingen zijn die de komende
najaarscompetitie met de plastic bal gaan spelen, dan is iedereen hiervan op de hoogte en kan er ook geen discussie
of onenigheid ontstaan.
De berichtgeving over de “plastic bal” wordt hierbij afgesloten.
SENIOREN:
Teruggetrokken teams:
Hoonhorst 4 heeft zich door omstandigheden teruggetrokken uit de seniorencompetitie, het betreft in dit geval
de 6e klasse poule A.
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen DTV ’84, MTC, De Toekomst, Effect (M) en Heino zijn inmiddels door
Jeroen Delhaas, wedstrijdsecretaris van Hoonhorst op de hoogte gebracht.
Wijk 16 6 heeft zich door fysieke omstandigheden teruggetrokken uit de seniorencompetitie, het betreft in dit geval
de 6e klasse poule C.
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen De Toekomst, Gorssel, De Veluwe en Shot ’78 zijn inmiddels op de
hoogte gebracht.
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Verplaatste wedstrijden:

10403
30801
41506
60329

VR
DO
DI
DI

23
22
15
24

okt
okt
sep
nov

20:00
20:00
20:00
20:00

Emmeloord 1
Shot '78 4
Twekkelerveld 4
De Veluwe 9

-

De Toekomst 3
Holten 2
DVO 83 1
Gorssel 4

JEUGD:
TTV Rijssen zoekt jeugdtrainer:
We zijn er als vereniging tot op heden helaas nog niet in geslaagd een jeugdtrainer voor onze vereniging te vinden.
Hierbij een oproep voor iedereen om als jullie iemand weten die hier mogelijk interesse in heeft, om dit aan ons door te
geven. Het betreft de donderdagavond van half 7 tot half 10.
Uiteraard tegen betaling.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!!
Met Vriendelijke Groet,
Jan Dirk Otten
Penningmeester TTV Rijssen
Tel. 06-28078640
e-mail: jandirkotten@hotmaill.com
Teruggetrokken teams:
Rijssen 5 heeft zich door omstandigheden teruggetrokken uit de jeugdcompetitie, het betreft in dit geval
de 5e klasse poule C.
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen DTS, De Toekomst, Vitesse ‘35, Twekkelerveld, Blauw Wit en Rijssen
zijn op de hoogte gebracht.
Swift (D) 8 heeft zich ook teruggetrokken uit de jeugdcompetitie, het betreft hier de Startersklasse poule B.
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen De Brug, De Veluwe, Wijk 16, Torenstad en De Toekomst zijn op de
hoogte gebracht.
Verplaatste wedstrijden:

14104 ZA
21101 ZA
28209 ZA

14 nov
14 nov
14 nov

9:30 DSC 1
10:00 De Brug 2
14:00 Wijk 16 1

-

De Toekomst 2
Swift (D) 6
Torenstad 3

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

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Willy Haak
Braakstraat 1-20
7581 EZ Losser
tel.nr. 06-11528810
acl@nttb-oost.nl

www.nttb-oost.nl

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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