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Nummer 20 2018, 19 augustus (week 33) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Tafeltennis beweegt 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 
 

Senioren: 

• Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden 

• TTC Dronten ’74 zoekt trainer 

• Aanvangstijd wedstrijden TTC Dronten ‘74 

• Speeldag SSVZ 1 gewijzigd 

• Foutje lettering poule 5D 
 

Jeugd: 

• Startersformulieren 
 

 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Tafeltennis beweegt: 
 
Beste secretarissen, 
Net als voorgaande jaren komt het hoofdbestuur op bezoek en wel op dinsdag 11 september bij Swift (D) te Deventer. 
Het hoofdbestuur heeft al een aantal aansprekende punten op de agenda geplaatst zoals het nieuwe contributiestelsel 
en de Pingpong App maar wil ook graag zaken bespreken die onze verenigingen en onze afdeling aangaan. 
Het afdelingsbestuur hoopt dat jullie hier jullie gedachten over kunnen laten gaan en ons kunnen 'bestoken' met 
interessante onderwerpen. 
Een einddatum van inleveren lijkt ons maandag 20 augustus hopelijk wel haalbaar. 
(zie ook bijlage) 
 
Met vriendelijke groeten, namens een voltallig AB, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 
 
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Er zijn een aantal wijzigingen van enkele wedstrijdsecretarissen doorgegeven, in dit geval ging het om de e-
mailadressen van Entac en Brookshoes. 
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 het beslist noodzakelijk de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen), eventuele wijziging 
van de locatie, telefoonnummer en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden. 
Met deze opschoonacties kunnen wij de najaarscompetitie 2018 met een schone lei beginnen. 
 
SENIOREN: 
 
Mededelingen m.b.t. aanvang senioren competitiewedstrijden: 
Een aantal verenigingen beginnen hun thuiswedstrijden nog eerder of soms later dan gebruikelijk, n.l. 19.45 of 20.00 
uur. Dit heeft m.n. 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 kan verlies van leden tot gevolg kan hebben. 
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TTC Dronten ’74 zoekt trainer: 
De tafeltennisvereniging Dronten ’74 zoekt een trainer voor de maandagavond. 
De seniorentraining 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 
 
Aanvangstijd wedstrijden TTC Dronten ‘74: 
De aanvangstijd van de beide seniorenteams van TTC Dronten ‘74 is gewijzigd van 20.15 uur naar 20.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. 
In de 1e klasse poule D betreft het de teams TT Zwolle 4, NTC Leogang 1, Bosman Wezep 2, Heino 3 en 
Smash ’70 (H) 3. 
In de 3e klasse poule D betreft het de teams Emmeloord 1, Kampenion 9, Heino 6, Smash ’70 (H) 6 en Vined 2. 
De wedstrijdsecretarissen dienen dit door te geven aan de betreffende teams.  
 
Speeldag SSVZ 1 gewijzigd: 
Na het publiceren van de competitie kwam de wedstrijdsecretaris van SSVZ erachter dat de speeldag verkeerd was 
opgegeven. Het team van SSVZ speelt niet op de vrijdag, maar op de donderdag. 
De teams uit de 4e klasse poule F dienen er rekening mee te houden dat deze wijziging in NAS reeds is aangepast. 
Het betreft de teams Warnsveld 3, Shot ’78 6, De Brug 10, Swift (D) 9 en Futura 2. 
 
Foutje lettering poule 5D: 
Door een foutje in de lettering in de 5e klasse poule D zijn de wedstrijden enigsinds aangepast. 
Het gaat om de teams De Veluwe 9, Torenstad 5, Overa 3, De Lieverdjes 3, Futura 3 en ETTV 4. 
Wedstrijdsecretarissen, meldt deze wijziging aan jullie teams. 
 

JEUGD: 
 
Startersformulieren: 
Startersformulieren moeten de verenigingen zelf kopiëren en opsturen naar de jeugdcompetitieleider. 
Zie bijlagen 
Voor beide partijen is het handig dat er door de begeleider / ouder even een foto van het formulier wordt gemaakt. 
 
 
 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren    Jeugd 
 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse   HK t/m. startersklasse 
Henk Teunissen   Albert Kuiper    Jan Ringenier 

 Prof. Van der Scheerstraat 281 Kapperserf 6     Colijnlaan 70 
 2035 AR Haarlem   7951 JB Staphorst   8262 WM Kampen 

Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934   Tel.nr. 06-23780454 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl    ajcl@nttb-oost.nl 
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