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Nummer 23 / 2019,  25 augustus (week 34) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen en gegevens in NAS 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Aanpassing speeldag voor 3 teams TTV Rijssen 

• Renovatie speelzaal TTV Harderwijk loopt uit 

• Terugtrekken team 9 van De Veluwe 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Verplaatste wedstrijden 
 
 

AB NIEUWS/ ALGEMEEN: 
 
Update lijst wedstrijdsecretarissen en gegevens in NAS: 
Er zijn wederom een paar wijzigingen doorgekomen, in de bijlage staan deze in het rood vermeld. Daarom de laatste 
geüpdate lijst met de wedstrijdsecretarissen van de senioren, graag doorgeven welke aanpassingen er eventueel nog 
meer moeten worden doorgevoerd. 
Ook is het beslist noodzakelijk de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen), eventuele wijziging 
van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden. 
Met deze update kunnen wij de najaarscompetitie 2019 met een schone lei beginnen. 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO01  De Veluwe 17 Terugtrekken team 9 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: 
 
Aanpassing speeldag voor 3 teams TTV Rijssen: 
Deze week kwam het bestuur van TTV Rijssen ons informeren dat bij drie teams (het 4e team in 4E, het 5e team in 4H 
en het 6e team in 5G) de speeldag thuis op vrijdag stond, dit was niet juist. Wij hebben de speeldagen van deze drie 
teams aangepast naar de dinsdag, maar daarmee kwam een ander probleem om de hoek kijken. Namenlijk de tafel 
c.q. zaalbezetting!! Op 8 oktober en 12 november zouden dan zes teams thuis moeten spelen, terwijl de vereniging 
ruimte heeft voor 3, maximaal 4 teams tegelijk. 
Aan de wedstrijdsecretaris en het bestuur van TTV Rijssen de schone taak om dit in goed overleg met hun 
tegenstanders op te lossen, wij kunnen de competitie nu niet meer op z’n kop zetten. 
Wij wachten de berichtgevingen van de TTV Rijssen af. 
De speeldatums van deze drie teams zijn in de betreffende klassen dus in NAS gewijzigd. 
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Terugtrekken team 9 van De Veluwe: 
Door  verschillende redenen/omstandigheden moest het 9e team van De Veluwe zich noodgedwongen terugtrekken uit 
de najaarscompetitie 2019. Er is nog naarstig gezocht naar een mogelijkheid om dit te voorkomen, maar helaas. 
De 6e klasse poule I is hiervan de dupe geworden, wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen van Effect ’74 (10e team), 
Swift (D) 15e+16e team), Gorssel (3e team) en Shot ’78 (8e team) dit door te geven aan de betreffende teams.  
De Veluwe krijgt een boete voor het feit dat het 9e team zich heeft teruggetrokken. 
 
Renovatie speelzaal TTV Harderwijk loopt uit: 
Van Henk Vlieger, wedstrijdsecretaris van TTV Harderwijk kwam het onderstaande bericht/verzoek binnen: 
Uiteraard hebben wij hier toestemming voor gegeven, Henk benaderd en informeert zelf de tegenstanders. 
 
Ik kreeg zojuist bericht van mijn secretaris dat de renovatie van onze speelzaal meer tijd zal vergen. Die renovatie is 
begonnen aan het begin van de zomervakantie, maar men blijkt niet op tijd klaar te zijn. Dat houdt in dat we op vrijdag 
6 september niet in onze vertrouwde zaal kunnen spelen. De Gemeente Harderwijk heeft ons voor dinsdag 3 
september een uitwijk kunnen geven naar de gymzaal aan de Bosboom Toussaintstraat (vlak bij onze huidige zaal). Ik 
verzoek je daarom om toestemming te geven om wedstrijden 50103 (Harderwijk 5-Smash ’70 8, 5e klasse) en 50302 
(Harderwijk 4-TT Zwolle 11) te verplaatsen naar dinsdagavond 3 september 20.00 u. De speelzaal is dan zogezegd in 
de gymzaal aan de Bosboom Toussaintstraat.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Henk Vlieger  
(wedstrijdsecretaris senioren TTV Harderwijk)  
Oltmansstraat 26  
3842 ZX  Harderwijk  
0341-424790  
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

11106 DI 10 sep 19:45 Brookshoes 1 - Smash '70 (H) 2 

20109 VR 20 sep 19:45 Vined 1 - Smash '70 (H) 4 

30901 MA 14 okt 19:45 DTS 6 - Dinkelland 1 

30916 DI 3 sep 19:30 Dinkelland 1 - DTS 6 

41005 VR 1 nov 20:00 HATAC 3 - Rijssen 3 

41020 DI 10 sep 20:00 Rijssen 3 - HATAC 3 

50103 DI 3 sep 20:00 Harderwijk 5 - Smash '70 (H) 8 

51006 WO 11 sep 19:45 Vitesse '35 8 - Borne 4 
 

JEUGD: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties 
 

 
 

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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