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Nummer 19 2016, 18 september (week 37) 

 
 

Ab nieuws / Algemeen: 

 Ophalen wedstrijdformulierboekjes (reminder) 

 Speelweken voorjaar 2017 (reminder) 

 Competitieboek senioren en jeugd najaar 2016 (reminder) 

 Bouwactiviteiten speelzaal Wijk 16 

 Boetes 
 

Senioren: 

 Teruggetrokken teams 

 Omwisselen van Olst 2 tegen De Brug 6 

 Verplaatste wedstrijden 
 
Jeugd: 

 Lijst wedstrijdsecretarissen jeugd 

 Teruggetrokken team 

 Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
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. 
 
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 website www.nttb-oost.nl 
 
 

http://opleidingen.nttb.nl/Pages/Webshop/Products.aspx/nl/Overview/Category832
mailto:acl@nttb-oost.nl
mailto:rcl@nttb-oost.nl
mailto:ajcl@nttb-oost.nl
mailto:w.haak1@telfort.nl
http://www.nttb-oost.nl/
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Bouwactiviteiten speelzaal Wijk 16: 
De gemeente Deventer is druk doende om de speelzaal van Wijk 16 te verbouwen. 
De zaal is in de zomervakantie van asbest verwijderd, de bedoeling was dat daarna de zaal verder verbouwd zou 
worden. Deze werkzaamheden zijn een paar weken uitgesteld, zodat wij op dit moment wat last hebben van het licht. 
Hier hebben wij een aantal bouwlampen bij geplaatst, wij hebben getraind en dit gaat op zich wel. 
Excuus voor de overlast die onze bezoekers, zo mogelijk ervaren. 
 
Henk Emens 
TTV Wijk 16 
 

Boetes: SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost 

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

SO02   Shot '78 17 Terugtrekken team 11          22,50  

SO03 30602 Shot '78-4 16 Niet opkomen van het team in comp.wedstrijd          22,50  

JO01   Smash '70-6 17 Terugtrekken team 6          22,50  

 

SENIOREN: 
 
Teruggetrokken teams: 
 
Harderwijk 4: 
Helaas heeft het 4

e
 team van Harderwijk zich door trieste omstandigheden (sterfgeval teamlid) teruggetrokken uit de 

competitie. Het betreft de 4
e
 klasse poule D. 

De wedstrijdsecretarissen van Bosman Wezep (4
e
 team), Heino (8

e
 team), Kampenion (9

e
 team), NTC Leogang (3

e
 

team) en Staphorst (2
e
 team) zijn hier van op de hoogte gebracht. 

 
Shot ’78 11: 
Ook het 11

e
 team van Shot ’78 heeft zich door personele en fysieke problemen genoodzaakt gezien zich terug te 

trekken uit de competitie. Het betreft de 6
e
 klasse poule C. 

In deze poule blijven hierdoor helaas maar 4 teams over, op de ALV is meerdere keren naar voren gekomen dat teams 
zoveel mogelijk willen spelen. Wij hebben daarom de mogelijkheid aangegrepen om een nieuwe indeling te maken, 
zodat er in deze poule 3x tegen elkaar gespeeld kan worden. 
De wedstrijdsecretarissen van De Brug (17

e
 team), MTC (5

e
 team), Gorssel (3

e
 team) en DTTC (2

e
 team) hebben wij 

inmiddels verzocht de teams hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Omwisselen van Olst 2 tegen De Brug 6: 
Op het allerlaatste moment voor aanvang van de competitie is in overeenstemming met beide verenigingen, de team 
Olst 2 te ruilen met De Brug 6. 
Wij hebben de wedstrijdsecretarissen van Emmeloord (2

e
 team), NTC Leogang (2

e
 team), Olst (2

e
 team), Kampenion 

(4
e
 team), Smash ’70 (H) (4

e
 team), Staphorst (2

e
 team), Overa (2

e
 team), De Toekomst (8

e
 team), Shot ’78 (2

e
 team), 

De Brug (6
e
 team), Gelvandria (2

e
 team) en Trias (7

e
 team) hiervan op de hoogte gesteld. 

 
Verplaatste wedstrijden: 
 

10115 VR 14 okt 20:00 Tafelten Zwolle 2 - De Brug 2 

11212 VR 25 nov 20:00 ENTAC 3 - Olympia (G) 1 

11227 DO 6 okt 19:30 Olympia (G) 1 - ENTAC 3 

20203 DO 15 sep 20:00 De Brug 6 - Emmeloord 2 

20814 MA 10 okt 19:45 DTS 4 - Effekt '74 3 

30606 MA 14 nov 20:00 Shot '78 4 - Gelvandria 1 

30703 DO 17 nov 20:00 Olst 2 - Gelvandria 2 

31302 WO 21 sep 19:45 Brookshoes 2 - De Trefhoek 3 

50204 VR 4 nov 20:00 Harderwijk 5 - Staphorst 3 

50219 MA 19 sep 19:45 Staphorst 3 - Harderwijk 5 

60301 DI 11 okt 20:00 DTTC 2 - MTC 5 

60316 VR 2 dec 20:15 MTC 5 - Gorssel 3 
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JEUGD: 

 
Lijst wedstrijdsecretarissen jeugd: 
Jan Ringenier (AJCL) heeft een nieuwe lijst aangemaakt van de wedstrijdsecretarissen jeugd. (zie bijlage) 
De gegevens zijn mede uit NAS gehaald, mocht u toch nog foutjes ontdekken, geef dat dan even door. Wij willen graag 
dat alle namen en adressen, zowel op de lijst van de jeugd en ook senioren in NAS up to date staan vermeld. 
Deze lijst is van belang voor het geval de wedstrijdsecretaris jeugd en/of 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. Tevens is de lijst van de lijst wedstrijdsecretarissen senioren nogmaals 
toegevoegd. 
 
Teruggetrokken team: 
Door onvoorziene redenen, aan het begin van de competitie heeft het 6

e
 jeugdteam van Smash ’70 uit Hattem zich 

helaas moeten terugtrekken uit de competitie. Het betreft de Startersklasse poule A. 
De wedstrijdsecretarissen van de verenigingen Zwartsluis (5

e
 team), GTC (3

e
 + 4

e
 team), Smas ’70 (H) (5

e
 team) en 

TT Zwolle (5
e
 team) zijn van de wijziging in deze poule op de hoogte gebracht. 

 
Verplaatste wedstrijden: 
 

20108 ZA 15 okt 10:00 De Toekomst 3 - Rijssen 3 
 
 
 

 

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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mailto:rcl@nttb-oost.nl
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