Senioren - Jeugd
Nummer 26 2017, 12 november (week 45)
Ab nieuws / Algemeen:
• Even voorstellen, de nieuwe ACL
• Opgave team voorjaar 2018 (reminder)
• Teamindeling commissie bijeen (reminder)
• Speelweken voorjaar 2018 (reminder)
• Het spelen met 2 spelers
• Boetes
Senioren:
• Nieuwe wedstrijdsecretaris De Veluwe
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Even voorstellen, de nieuwe ACL:
Dames en Heren,
Ik zal me even voorstellen, ook al ben ik zeker nog wel bekend bij de "ouderen" van de afd. Zwolle. Ik was in de
toenmalige afd. Zwolle een jaar of tien SCL (Senioren Competitie Leider), van 1994 tot 2004. En voor die
werkzaamheden ook benoemd als Lid van Verdienste. Ik ben bijna 65 jaar, a.s. woensdag zal ik dat bereiken. Ik ben
voor de tweede keer getrouwd, heb van mijn overleden eerste vrouw drie kinderen gekregen. Twee jongens en een
meisje, nou ja, nu mannen en vrouw. Zij hebben ook al de respectabele leeftijden van 41 t/m 36 jaar. En we hebben 6
kleinkinderen. Mijn beroep was militair bij de Koninklijke Landmacht, reeds vanaf 2008 met de VUT. Op dit moment ben
ik woonachtig in Haarlem en speel tafeltennis bij TSTZ in Haarlem. Ik verricht voor de afd. Holland-Noord waar ik nu
onder val geen enkele functie. Toen ik een mail kreeg van Marleen van Ulsen, was ik verbaasd dat ze op mijn naam
waren gekomen, maar ook wel een beetje vereerd. Op de vraag of de huidige woonplaats van mij geen bezwaar was,
bleek dat geen probleem te hoeven zijn. Ik zal mijn gezicht zeker ook in de afdeling Oost laten zien. Denk aan
vergaderingen met de competitieleiders, ledenvergaderingen en zeker ook bij bijvoorbeeld de
afdelingskampioenschappen.
Ik ga in ieder geval met veel plezier aan de gang, en hoop het nog vele jaren te mogen doen.
Proost op een goede samenwerking (zie bijgevoegde foto)
M.vr.gr.
Henk Teunissen
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Opgave teams voorjaar 2018: (reminder)
De teamopgaven voor de senioren voor de voorjaarscompetitie 2018 dienen uiterlijk 7 december 2017 in NAS te zijn
ingediend. De teamopgaven voor de jeugd voor de voorjaarscompetitie 2018 dienen uiterlijk 14 december 2017 in
NAS te zijn ingediend.
Alle teamopgaven die na betreffende data 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)
Woensdag 13 december 2017 komt de Competitie Commissie bijeen t.b.v. de indeling van de voorjaarscompetitie 2018
senioren. Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen om bereikbaar te zijn voor eventueel telefonisch overleg/informatie.
Speelweken voorjaar 2018: (reminder)
De landelijke speelweken voorjaar 2018, zowel voor jeugd als senioren zien er als volgt uit.
Speelweken
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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 2018. (Week 9). Indien gewenst kan er ook rekening gehouden worden met woensdag 14 maart, biddag voor het
gewas.
Het spelen met 2 spelers:
Soms merken/denken wij dat competitiespelers (en wedstrijdsecretarissen) niet op de hoogte zijn hoe zij moeten
handelen als zij maar twee spelers kunnen opstellen.
Er wordt dan soms gekozen om een derde naam in te vullen (net als vroeger), hoewel dit door ons moeilijk te bewijzen
valt. Velen weten niet dat, wanneer dit voorkomt, dit gewoon met opgaaf van redenen bij de competitieleiders kunnen
melden, zonder dat er een boete wordt gegeven. Wij gaan hier dus vrij coulant mee om, zoals ook vermeld staat in het
competitieboek najaar 2017.

Boetes:
Volgnr.

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

Nr.

Bedrag in €

Omschrijving

JO16

19118 Rijssen 5

8

Geen verenigingsnaam en teamnummer ingevuld

5,00

JO17

19118 Rijssen 8

8

Geen verenigingsnaam en teamnummer ingevuld

5,00

JO18

20116 NTC Leogang 5

8

5,00

Emmeloord

10

JO20

Hatac

10

D. Karssen geen bondsnummer vermeld
Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier
(17118)
Het niet inzenden van het wedstrijdformulier
(24116)

JO21

17118 Emmeloord 1

8

Geen verenigingsnaam en teamnummer ingevuld

5,00

JO22

17118 Smash ’70-3

8

Geen verenigingsnaam en teamnummer ingevuld

5,00

SO55

41208 NSH 1

8

Set A-Y onjuist/onvolledig ingevuld

SO57

41118 Borne 3

8

Bondsnummer speler C onjuist ingevuld

5,00

SO58

50718 De Veluwe 9

8

Invaller uit team niet vermeld, speler X

5,00

SO59

50517 ETTV 3

8

Bondsnummer speler X onjuist ingevuld

5,00

SO60

60516 MTC 5

8

Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (60520!)

5,00

SO61

50815 Shot '78-9

8

Set B-Z onjuist/onvolledig ingevuld

5,00

SO62

50917 Vitesse '35-9

8

Bondsnummer speler B onjuist ingevuld

5,00

JO19
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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: bezwaren@nttb-oost.nl

SENIOREN:
Nieuwe wedstrijdsecretaris De Veluwe:
Sinds kort heeft De Veluwe een nieuwe wedstrijdsecretaris voor de seniorenteams, dat is Henk Wildeboer
Hij neemt de taken van Rikus Ottens over.
Henk is bereikbaar op: E-mail: henkwildeboer162@gmail.com, telefoonnr. 06-26945142

Verplaatste wedstrijden:

10227 MA
40723 MA

20 nov
13 nov

20:00 Blauw-Wit 2
20:15 MTC 2

-

Tafelten Zwolle 3
Rijssen 3

JEUGD:
Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties

____________________________________________________________________________________________

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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