Senioren - Jeugd
Nummer 14 2017, 16 mei (week 20)
Ab nieuws / Algemeen:
• ALV 2017
• Notulen ELO Masterclass
• Gewijzigde speelweken seniorencompetitie najaar 2017 (reminder)
• Boetes voorjaar 2017 jeugd en senioren (definitief)
• Opgave najaarscompetitie 2017 (reminder)
• Overleg Competitie Commissie (reminder)
• Update lijst wedstrijdsecretarissen
Senioren:
• Verslag beslissingswedstrijd / promotiewedstrijd hoofdklasse
Jeugd:
• Geen mededelingen
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Uitnodiging ALV: (reminder)
Op donderdag 18 mei 2017 hoopt het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost haar ALV te houden.
Aanvang: 20.00 uur bij Swift (D) te Deventer.
U heeft per mail allemaal de uitnodiging en de stukken ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Marleen van Ulsen - van de Vooren
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
secretaris@nttb-oost.nl
Notulen ELO Masterclass:
Zie bijlage, separaat toegevoegd.

Boetes voorjaar 2017 jeugd en senioren (definitief):
Zie bijlage
Gewijzigde speelweken seniorencompetitie najaar 2017: (reminder)
In vorige competitiebulletins stonden de speelweken van de landelijke competitie vermeld. Normaliter volgt de afdeling
deze speelweken, echter valt de herfstvakantie in onze afdeling dit jaar in twee verschillende weken (Midden week 42
+ Noord week 43) waarvan week 43 nu ingepland staat als speelweek en week 41 ingepland staat als vrije week terwijl
er in de Afdeling Oost dan geen vakantie is. Uit ervaring weten we dat spelen in vakantieperiodes bij veel
seniorenteams voor problemen zorgt en dus hebben we alsnog besloten deze tweede vakantieweek vrij te roosteren.
De seniorenteams die op zaterdag spelen kunnen we in overleg weer terugzetten naar de oorspronkelijke (landelijke)
datum. Dit betekent dat speelronde 5 is verplaatst van week 43 naar week 41. Voor de jeugdcompetitie blijven de
landelijk geplande speelweken gehandhaafd, hier zijn de vrije weken 41, 42 en 45.
Het leek ons goed om hier extra en tijdig uw aandacht op te vestigen.
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

Het speelschema najaar 2017 ziet er voor de afdeling Oost als volgt uit:
Senioren najaar 2017:
Speelronde
Week

1
37
16-9

2
38
23-9

3
39
30-9

4
40
7-10

5
6
41
44
14-10 4-11

7
8
9
10
45
46
47
48
11-11 18-11 25-11 2-12

2
38
23-9

3
39
30-9

4
40
7-10

5
6
43
44
28-10 4-11

8
9
10
46
47
48
18-11 25-11 2-12

Jeugd najaar 2017:
Speelronde
Week

1
37
16-9

7
49
9-12

Opgave teams najaarscompetitie 2017: (reminder)
De teamopgaven voor senioren en jeugd voor de najaarscompetitie dienen uiterlijk 1 juni 2017 in NAS te zijn
ingediend. Alle teamopgaven die na 1 juni 2016 binnenkomen lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan
geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen hogere klasse van de teams.
Overleg Competitie Commissie: (reminder)
Donderdagavond 15 juni komt de Competitie Commissie bijeen t.b.v. de indeling van de najaarscompetitie 2017
senioren. Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen om bereikbaar te zijn voor eventueel overleg/informatie.
Update lijst wedstrijdsecretarissen:
Het is ons bekend dat er een aantal wijzigingen hebben voorgedaan, of wellicht op komst zijn. Vandaar als bijlage de
laatste lijst met de wedstrijdsecretarissen, graag doorgeven welke aanpassingen er moeten worden doorgevoerd.
Ook is beslist noodzakelijk de verenigingen hun gegevens (bestuur en functionarissenfuncties) in NAS bijwerken!
Met beide opschoonacties kunnen wij zodoende met de najaarscompetitie met een schone lei beginnen.

SENIOREN:
Verslag beslissingswedstrijd / promotiewedstrijd hoofdklasse:
Zie bijlage van Jan Ringenier

JEUGD:
Geen mededelingen

Competitieleiders:
Senioren
HK t/m 3e klasse
Bert van der Tol
Hietweideweg 64
7391 XX Twello
tel.nr. 06-13638398
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
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Jeugd
HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
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