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Nummer 18 2016, 7 september (week 36) 

 
 

Ab nieuws / Algemeen: 

 Competitie online 

 Verenigingsgegevens in NAS en update lijst wedstrijdsecretarissen senioren 

 Ophalen wedstrijdformulierboekjes 

 Speelweken voorjaar 2017 

 Competitieboek senioren en jeugd najaar 2016 

 Boetes 
 

Senioren: 

 Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden 

 Teruggetrokken teams / Wijziging indeling poule 6B/6C 

 Poule 5F met 7 teams 

 Invalbeperkingen senioren najaar 2016 

 Speellocatie TTV Dinkelland 

 Tijdelijk andere speelzaal TTV Smash ‘70 

 Verplaatste wedstrijden 
 
Jeugd: 

 Wijziging jeugdcompetitie poules 4A,4B en 5A 

 Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Competitie online: 
De najaarscompetitie 2016 staat inmiddels al een poosje online, het heeft heel wat zweetdruppels gekost. 
In een enkel geval zijn er qua samenstelling van teams, speeldag en 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 en update lijst wedstrijdsecretarissen senioren: 
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. 
Wij sturen opnieuw nog even de lijst met wedstrijdsecretarissen senioren als bijlage mee, deze lijst heeft na laatste 
versie wederom een paar 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, zowel op de lijst als in NAS 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 de benodigde 
wedstrijdformulierenboekjes worden opgehaald voor senioren en jeugd op onderstaande adressen. De verenigingen 
hebben recht op maximaal één boekje per team voor de najaar- en de daarop volgende voorjaarscompetitie. 
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 per team twee jaar te gebruiken. 
 

http://opleidingen.nttb.nl/Pages/Webshop/Products.aspx/nl/Overview/Category832


 

C O M P E T I T I E B U L L E T I N  

 
 

 

pagina 2 van 4 

 
info@nttb-oost.nl www.nttb-oost.nl 

 
 
De verenigingen dienen zelf het initiatief hiervoor te nemen, graag van tevoren eerst even mailen of bellen. 
 
Bert van der Tol Albert Kuiper  Jan Ringenier  Willy Haak 
Heitweideweg 64 Kapperserf 6  Colijnlaan 70  Braakstraat 1 appartement 20 
7391 XX Twello  7951 JB Staphorst 8262 WM Kampen 7581 EZ Losser 
tel.nr. 06-13638398 tel.nr. 06-44332934 tel.nr. 06-23780454 tel.nr. 06-11528810 
acl@nttb-oost.nl rcl@nttb-oost.nl  ajcl@nttb-oost.nl w.haak1@telfort.nl 
 
Speelweken voorjaar 2017: 
De definitieve landelijke speelweken voorjaar 2017, zowel voor jeugd als senioren ziet er als volgt uit. 

        1             2            3             4             5            6               7           8            9           10 

    28-01     11-02      18-02    11-03     18-03     25-03      01-04    08-04     15-04    22-04 

 
Net als voorgaande jaren houden wij uiteraard weer rekening met bijzondere dagen, zoals Witte Donderdag (13 april), 
Goede Vrijdag (14 april) en 2

e
 Paasdag (17 april). De voorjaarsvakantie Noord is van 18 t/m. 26 februari, Midden loopt 

van 25 februari t/m. 5 maart 2017. 
 

Competitieboek senioren en jeugd najaar 2016: 
Zie bijlage  
 

Boetes: SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost / SCO = Starters Competitie Oost 

Volgnr. Wnr. Vereniging/team Nr. Omschrijving  Bedrag in €  

SO  De Spinners 17 Terugtrekken team 4          22,50 

 
SENIOREN: 
 
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden: 
Een aantal verenigingen beginnen hun thuiswedstrijden nog eerder dan gebruikelijk, n.l. 19.45 of 20.00 uur. 
Dit heeft te maken met de beschikbare tijd van de speellocatie. 
Laten de betreffende verenigingen proberen de wedstrijden op tijd te laten beginnen. In de praktijk blijkt dat er heel 
veel wedstrijden veel later beginnen dan vermeld is. Het resultaat is dat dit verlies van leden tot gevolg kan hebben. 
 
Teruggetrokken teams / Wijziging poule indeling 6B/6C: 
 
De Toekomst 14: 
De Toekomst 14 heeft zich door trieste omstandigheden (sterfgeval teamlid) teruggetrokken uit de competitie. Het 
betreft de 6

e
 klasse poule C. Wij zijn een moment later tot de conclusie gekomen dat MTC 5 (uit 6B) niet in de juiste 

poule beland was. Dit kwam mede door de wensen die MTC 5 in NAS had vermeld (hoge leeftijd en op personele, 
medische gronden) over het hoofd zijn gezien. Hierdoor heeft er een wisseling plaats gevonden tussen MTC 5 en De 
Spinners 5. 
Het team MTC 5 is naar 6C en De Spinners 5 naar 6B verhuist. 
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen Shot 78 (10

e 
+ 11

e
 team), De Brug (17

e
 team), MTC (5

e
 team), 

Gorssel (3
e
 team), DTTC (2

e
 team), DTV ’84 (7

e 
+ 8

e
 team), Swift Deventer (12

e
 team), De Spinners (5

e
 team) en 

Tafeltennis Zwolle (16
e
 team) zijn hiervan op de hoogte gebracht en verzoeken wij de teams op de hoogte te brengen. 

 
De Spinners 4: 
De Spinners 4 heeft zich helaas vanwege familie omstandigheden moeten terugtrekken uit de competitie. 
Het betreft hierbij de 6

e
 klasse poule A. 

De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen Heino (12
e
 team), DTV ’84 (9

e
 team), Harderwijk (6

e
 team), Tafeltennis 

Zwolle (17
e
 team) en Trias (11

e
 team) zijn hiervan op de hoogte en worden verzocht de teams op de hoogte te 

brengen. 
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Poule 5F met van 7 teams: 
In de 5

e
 klasse is er één poule van 7 teams ontstaan, t.w. 5F. 

De wedstrijdsecretarissen van Warnsveld (4
e
),  De Toekomst (11

e
), De Veluwe (9

e
), Overa (4

e
), De Brug (15

e
), Futura 

(3
e
) en ETTV (4

e
) zijn hiervan op de hoogte gebracht. De competitie begint één week eerder (week 36) begint als de 

reguliere competitie. (week 37) 
Warnsveld 4 speelt in deze eerste week zelfs twee maal. Ook is er voor de indeling van 7 teams geen ruimte voor de 
vrije weken. Om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen zullen wij, zo mogelijk soepel mee omgaan. 
 
Invalbeperkingen senioren najaar 2016: 
Zie bijlage 
 
Speellocatie TTV Dinkelland: 

De nieuwe speellocatie van onze club is nog niet helemaal klaar, de verwachting is eind september. Tot die tijd spelen 
wij de competitie nog even bij Club Epic Dorpsstraat 71 7635 NB Lattrop-Breklenkamp. De tijden en data blijven zoals 
opgegeven. 
Het betreffen de wedstrijden van: 
20706 DTS 5 op 20 september.2

e
 klasse poule G 

50804 DTS 11 op 20 september 5
e
 klasse poule H 

20706 Olympia (G) 2 op 27 september 2
e
 klasse poule G 

31505 Entac 5 op 20 september 3
e
 klasse poule O 

41401 Quick ‘20 4 op 13 september 4
e
 klasse poule N. 

Willen jullie dit aan de betreffende teams doorgeven? 

Bij voorbaat dank, 
Mvr.gr. H.J.Hut 
Namens ttv Dinkelland 

Tijdelijk andere speelzaal TTV Smash ’70: 

In verband met de verbouw van de speelzaal van de TTV Smash '70 aan de Eierdijk 27 in Hattem (een nieuw en hoger 
dak) zullen alle competitiewedstrijden tot (voorlopig) 1 oktober a.s. in de naastgelegen gymzaal aan de Eierdijk 25 
worden gespeeld. 
De aanvangstijden in deze zaal zijn voor de senioren 20.00 uur en voor de jeugd 14.30 uur. 
Het telefoonnummer van de tijdelijke speelzaal is 038-4442454. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Harry Sellies 

Verplaatste wedstrijden: 

30714 DO 13 okt 20:00 Gelvandria 2 - Trias 7 

31318 VR 7 okt 20:15 Thibats 3 - Effekt '74 4 

41109 MA 26 sep 20:15 MTC 3 - Wijk 16 4 

50801 MA 12 sep 19:45 DTS 11 - Smash 2000 5 

 

Jeugd: 

 
Wijzigingen jeugdcompetitie: de poules 4A, 4B en 5A 
 
Beste wedstrijdsecretarissen, 
  
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
De vereniging De Brug heeft uitdrukkelijk verzocht om haar 3e team niet in de 4e, maar in de 5e klasse in te delen. 
De vereniging is ‘bang’ dat de spelers het plezier in het spelletje verliezen als zij veel wedstrijden gaan verliezen. 
Qua teamrating zat De Brug 3 net op het randje van 4e en 5e klasse en daarom heb ik het verzoek van die vereniging 
willen honoreren. Het plezier van de spelers staat immers voorop. 
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De Brug 3 is dus verhuist van de 4e klasse B naar de 5 klasse A. 
Om het team tegelijk met de andere teams thuis te laten spelen, heb ik het de letter E gegeven. 
Dat betekent dat Emmeloord 1 (4e klasse A) en Emmeloord 2 (5e klasse A) nu de letter C hebben gekregen en GTC 1 
in de 4e klasse A de letter E. Dat laatste is in overleg gebeurd. 
Voor Emmeloord maakt het verder niet uit of de beide teams nu de letter C of E hebben. 
 
De wedstrijdsecretarissen van Zwartsluis, Dronten, Emmeloord, GTC Genemuiden, Wezep, Tafeltennis Zwolle, 
De Veluwe, NTC Leogang, Staphorst, Smash ’70 (H), Kampenion en De Brug zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Voor het mogelijk veroorzaakte ongemak - wellicht hebt u de speelschema’s al verspreid - bied ik u mij 
verontschuldigingen aan. 
Het heeft even geduurd voordat ik afstemming heb kunnen zoeken met GTC. 
  
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
   
Met sportieve groet, 
 
Jan Ringenier, 
AJCL  Afdeling Oost 
 
Colijnlaan 70 
8262 WM  KAMPEN 
Tel.nr.: 038 - 3323837 
Mob.: 06 23780454 
E-mail: ajcl@nttb-oost.nl 
 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen mutaties 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren    Jeugd 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
Bert van der Tol   Albert Kuiper    Jan Ringenier 

 Heitweideweg 64   Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 7391 XX Twello   7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

tel.nr. 06-13638398   tel.nr. 06-44332934   tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl    ajcl@nttb-oost.nl  
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