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Nummer 23 2018,   9 september (week 36) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 

• Competitieboek en lijst met invalbeperkingen najaar 2018 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Bereikbaarheid TTV Olst 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Verplaatste wedstrijden 

• Teruggetrokken teams, Entac 1 en De Veluwe 5 

• Mededeling van de jeugd competitieleider 
 
AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Er is wederom een wijziging doorgegeven t.w., bij  D.T.T.V Thibats is voor dit komende collegejaar 2018-2019 een 
nieuwe wedstrijdsecretaris aangesteld. Daarom nogmaals de laatste lijst met de wedstrijdsecretarissen van de 
senioren, 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 update kunnen wij de najaarscompetitie 2018 met een nog schonere lei beginnen. 
 
Competitieboek en lijst met invalbeperkingen najaar 2018: 
Zie bijlagen. 
 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

JO01   Entac 17 Terugtrekken team 1          22,50  

JO02   De Veluwe 17 Terugtrekken team 5          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: bezwaren@nttb-oost.nl 
 
 

SENIOREN: 
 
Bereikbaarheid TTV Olst: 
 
Het telefoonnummer van TTV Olst is veranderd in 06-46014334  
 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
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Verplaatste wedstrijden: 
 

10209 ZA 17 nov 14:00 Bosman/Wezep 1 - Swift (D) 1 

10224 VR 21 sep 20:00 Swift (D) 1 - Bosman/Wezep 1 

20806 DO 1 nov 20:00 Twekkelerveld 1 - ENTAC 4 

20821 VR 14 sep 20:00 ENTAC 4 - Twekkelerveld 1 

30303 VR 26 okt 19:45 Hoonhorst 1 - Tafelten Zwolle 8 

30707 DO 20 sep 20:00 Trias 6 - Rijssen 2 

40713 DI 27 nov 20:00 DSC 1 - Gorssel 1 

40728 DI 2 okt 19:45 Gorssel 1 - DSC 1 

40914 WO 28 nov 19:45 Smash 2000 4 - Dinkelland 2 

40929 DI 2 okt 19:30 Dinkelland 2 - Smash 2000 4 

50203 VR 26 okt 19:45 Hoonhorst 2 - Wijhe 3 
 

JEUGD: 

 
Verplaatste wedstrijden: 
 

22121 ZA 10 nov 09:30 GTC 2 - Trias 3  
 
 
Teruggetrokken teams, Entac1 en De Veluwe 5: 
Bij monde van Willy Haak zag Entac zich gedwongen om jeugdteam 1 terug te trekken uit de Starterklasse poule C. 
Pogingen om het geminimaliseerde team aan te vullen, bleven zonder succes. 
Helaas telt de poule nu nog slechts 4 teams waarbij het speelschema nog wel is gebaseerd op een poule van 5 teams. 
Dit houdt in dat er vrijwel wekelijks twee teams vrij zijn. 
Gelet op enerzijds de moeilijke combinatie poules van 4 en poules van 5 en 6 teams en anderzijds de wensen van 
verenigingen omtrent het tegelijk thuis spelen van teams, is het nu geen optie meer om te proberen een “gewone” 
poule van 4 teams te maken. 
 
Gisteren meldde wedstrijdsecretaris Dolf Keizer dat De Veluwe zich genoodzaakt ziet om jeugdteam 5 uit de competitie 
terug te trekken. Er is van alles geprobeerd om het team in competitie te houden, maar uiteindelijk zonder resultaat. 
Dit betekent helaas dat er nu 5 teams in deze poule 5e klasse poule A overblijven. 
De wedstrijdsecretarissen van zowel de startersklasse poule C en 5e klasse poule A zijn op de hoogte gebracht. 
Wilt u de spelers / ouders van uw teams informeren? 
 
Mededeling van de jeugdcompetitieleider: 

 
Het Verplaatsen van wedstrijden: 
Ik heb al enkele mails ontvangen met het verzoek om wedstrijden van september uit te stellen naar de herfstvakantie: 
20 of 27 oktober. 
Daarbij wordt echter geheel voorbijgegaan aan artikel 39 van het Competitiereglement (deel 3). 
 
In lid 3 van dat artikel staat het volgende vermeld: 
Voor het verzetten van een wedstrijd in de jeugdcompetitie dient de nieuw overeengekomen datum 

• of in een eerdere week dan de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen 

• of in de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen 

• of bij wedstrijden van de eerste tot en met de één na laatste speelweek uiterlijk in de week volgend op de week 
van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen, maar vóór de laatste speeldag van de laatste speelweek. 

Kort gezegd dienen wedstrijden dus op een eerdere datum te worden gespeeld of uiterlijk op de vrijdag na de 
oorspronkelijke wedstrijddatum. 
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Mocht dit alles niet mogelijk zijn, dan kan met mij contact worden gezocht over een (nog) latere datum. 
Overigens is het ook mogelijk dat een team met twee spelers aantreedt; als dat vooraf aan mij kenbaar wordt gemaakt, 
leg ik geen boete op voor het onvolledig aantreden. 
 
Ik ben als AJCL 'de beroerdste niet’, maar we moeten wel in de lijn handelen van het Competitiereglement. 
Dat heeft een meerderheid van de verenigingen immers niet voor niets vastgesteld. 
 
Met sportieve groet, 
 
Jan Ringenier, 
AJCL | NTTB - Afdeling Oost 
 
E-mail: ajcl@nttb-oost.nl 
Mobiel: 06 23780454 
 
 

 
 

 

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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