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Nummer 16 2017,  3 september (week 35) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Uitnodiging bijeenkomst Hoofdbestuur, het AB en verenigingen afdeling Oost 

• Ophalen wedstrijdformulierboekjes 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen 

• Speelweken voorjaar 2018 (reminder) 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Teruggetrokken team 

• Bereikbaarheid speellocatie TTV Hatac 

• Aangepaste speeldagen 

• TTC Dronten zoekt trainer 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Startersformulieren 

• Verplaatste wedstrijden 

• Wijziging in startersklasse poule A 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Uitnodiging bijeenkomst Hoofdbestuur, het AB en verenigingen afdeling Oost 

N.a.v. de bijeenkomst tussen het hoofdbestuur van de NTTB en de verenigingen van de NTTB / Afdeling Oost op 
woensdag 6 september bij TTV Swift te Deventer, aanvang 20.00 uur,  wil ik jullie mededelen dat het hoofdbestuur ons 
gaat informeren over de uitkomsten van het Meerjarenbeleidsplan 2017 en vervolgens gaat uitleggen wat de plannen 
zijn voor 2018 en verder. 
De indeling van de avond is als volgt: 

1. Opening door de afdelingsvoorzitter 
2. Meerjarenbeleidsplan 2017, wat is er gebeurd?  
3. Meerjarenbeleidsplan 2018 en verder, wat gaat er gebeuren? 
4. Rondvraag 
5. Sluiting door afdelingsvoorzitter. 

Met vriendelijke groeten, 

Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 

 
Ophalen wedstrijdformulierenboekjes: 
Nog even vooruit bordurend op de uitnodiging en de agenda van Marleen kunnen wij jullie mededelen dat wij op deze 
avond wedstrijdboekjes meenemen. 
Deze kunnen na (zo mogelijk voor) de bijeenkomst bij de competitieleiders afgehaald worden. 
Zoals in het vorige bulletin vermeld stond, heeft het AB vanwege de prijsstijgingen besloten dat de verenigingen voor 
de helft van het totaalaantal teams een boekje kunnen krijgen. 
(Bijvoorbeeld, mocht u 11 teams hebben dan krijgt u 6 boekjes en bij 10 teams krijgt u 5 boekjes) 
Tussendoor zijn de boekjes te bestellen via de webshop van de NTTB. 
De verenigingen dienen zelf het initiatief hiervoor te nemen. 
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Update lijst wedstrijdsecretarissen: 
Wederom zijn er weer wijzigingen doorgegeven, bijvoorbeeld TTV Torenstad heeft ook een nieuwe wedstrijdsecretaris 
benoemd. Vandaar nogmaals als bijlage de laatste lijst met de wedstrijdsecretarissen, graag doorgeven welke 
aanpassingen er eventueel nog meer moeten worden doorgevoerd. (Zie bijlage) 
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. 
 
Speelweken voorjaar 2018: (reminder) 
De landelijke speelweken voorjaar 2018, zowel voor jeugd als senioren ziet er als volgt uit. 
 
Speelweken  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kalenderweken  4e 5e 8e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 
 
Data van-t/m.  22-01 29-01 19-02 05-03 12-03 19-03 26-03 02-04 09-04 16-06 
   t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. 
   27-01 03-02 24-02 10-03 17-03 24-03 31-03 07-04 14-04 21-04 
 
Net als voorgaande jaren houden wij uiteraard weer rekening met bijzondere dagen, zoals Witte Donderdag (29 maart), 
Goede Vrijdag (30 maart) en 2e Paasdag (2 april). De voorjaarsvakantie Noord en Midden is van 24 februari t/m. 4 
maart. (Week 9) 

Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 

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

SO01  Dinkelland 17 Terugtrekken team 4          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 
 

SENIOREN: 
 
Teruggetrokken team: 
Het 4e team van Dinkelland heeft zich vanwege medische redenen teruggetrokken uit de competitie. 
Het betreft de 5e klasse poule I, één van de poules van zeven teams. 
Het speelschema is door de wijziging aangepast van 13 speelweken naar 10 speelweken. 
De wedstrijdsecretaris van Dinkelland, Henny Hut heeft de betreffende verenigingen met het nieuwe speelschema 
alvast op de hoogte gebracht. 
Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen van Match Point ’68 (2e team), De Trefhoek (4e team), Vitesse ’35 (8e team), 
GTTV (2e team), DTS (8e team) en Twekkelerveld (5e team) dit door te geven aan hun teams. 
 
Bereikbaarheid speellocatie TTV Hatac. 
Sinds kort is Hatac telefonisch bereikbaar in de kantine, middels een mobiele telefoon. 
Het nummer is 06-83656066 en te bellen tijdens competitiewedstrijden. 
 
Aangepaste speeldagen: 
Een aantal verenigingen hebben na het online zetten van de najaarscompetitie aangegeven dat er een foutieve 
speeldag was ingegeven. 
 
TT Zwolle: Het 6e team speelt hun thuiswedstrijden op de vrijdag, het betreft de 2e klasse poule A. 
De Trefhoek: Het 1e team speelt hun thuiswedstrijden op de vrijdag, het betreft de 1e klasse poule C  
Ugchelen: Het 1e (4e klasse poule I) en 2e team (6e klasse poule C) spelen hun thuiswedstrijden op de woensdag. 
 
De wedstrijdsecretarissen van TT Zwolle, De Trefhoek en Ugchelen hebben de wedstrijdsecretarissen van de 
betreffende tegenstanders al op de hoogte gebracht. 
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TTC Dronten ’74 zoekt trainer: 
De tafeltennisvereniging Dronten ’74 zoekt een trainer voor de maandagavond. 
De (senioren) training is van 20.15 – 21.30 uur. 
Voor verdere informatie kun u terecht bij Karla van der Bas-Bouwers, Wedstrijdsecretaris TTC Dronten ‘74 
Tel. 06-57196416 / e-mail  wedstrijdsecretaris@ttcdronten.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
TTC Dronten ‘74 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

11104 DO 21 sep 20:00 Kampenion 4 - Dronten '74 1 

20304 VR 8 sep 20:00 Kampenion 6 - DTV '84 2 

20702 WO 13 sep 20:00 Effekt '74 4 - Twekkelerveld 1 

30104 VR 10 nov 19:45 Smash '70 (H) 7 - Futura 1 

30119 MA 18 sep 20:00 Futura 1 - Smash '70 (H) 7 

50203 DO 14 sep 20:00 Tafelten Zwolle 16 - GTC 3 

60201 VR 15 sep 20:00 De Toekomst 14 - DTV '84 7 

60253 MA 6 nov 19:45 DTV '84 8 - Swift (D) 13 
 

JEUGD: 

 
Startersformulieren: 
Startersformulieren moeten de verenigingen zelf kopiëren en opsturen naar de jeugdcompetitieleider. 
Zie bijlagen. 
 
Verplaatste wedstrijden: 
Gen mutaties 
 
Wijziging in de Startersklasse A: 
Op verzoek van de TTV Borne heb ik de letter van Borne 3 in de Startersklasse A gewijzigd van een A in een F. 
Dit heeft uiteraard gevolgen voor het competitieprogramma in de poule. 
In de bijlage vind u het nieuwe programma dat uiteraard ook op de site vermeld staat. 
Excuses voor het ongemak. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met sportieve groet, 
 
Jan Ringenier, 
AJCL | afdeling Oost 
 
 
 

 
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 

 Hietweideweg 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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