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Nummer 30 2019,  13 oktober (week 41) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Afdelingsronde NTTB Afdeling Oost NJM 2019-2020 

• Uitnodiging Bijscholing Meerballentraining en Open Trainingen 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Terugtrekking 5e team Smash 2000 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS/ ALGEMEEN: 
 
Afdelingsronde NTTB / Afdeling Oost  NJM 2019/2020: 
Zie hier (als bijlage), de opgave voor de afdelingsronde van de NJM die zondag 13 oktober gespeeld wordt. 
 
AANDACHTSPUNTEN: 
*  A-spelers/speelsters zijn vrijgesteld voor de afdelingsronde.  
*  De kwartfinale wordt gehouden op zondag 1 december te Almere. 
*  De meisjes welpen en jongens pupillen behoeven geen afdelingsronde te spelen. 
*  De meisjes spelen hun afdelingsvoorronde bij De Toekomst 
*  De jongens zijn verdeeld tussen De Veluwe en Swift (D). De jongens junioren spelen bij De Veluwe, de jongens 
kadetten en jongens welpen bij Swift (D). 
*  De afdelingsronden beginnen om 10.00 uur, de zalen zijn om 9.00 uur open. 
*  Er wordt gespeeld volgens het zgn. meerkampsysteem. 
*  De jongens junioren en jongens kadetten spelen in twee poules. Beide nummer drie van de poule spelen na de poule 
nog een wedstrijd tegen elkaar.  
* Afmeldingen kunnen tot zaterdag 12 oktober 22.00 uur doorgegeven worden bij het secretariaat. (secretaris@nttb-
oost.nl). Mocht er 's morgens een afmelding zijn, kunt u dit telefonisch doen bij: 
De Veluwe:  Dolf Keizer   06-53395258 
Swift (D):  Roy Ligt  06-24774846 
De Toekomst:  Brenda Veenstra 06-53665660 
 
* Benadrukt wordt dat in het verleden onze afdeling extra plekken kreeg toegewezen.  
Dit hoeft natuurlijk dit jaar niet te gebeuren maar we hopen hier wel op en we houden hier wel een klein beetje 
rekening mee. Derhalve spelen de beide nummer drie uit de poules van de jongens junioren en jongens kadetten 
een beslissingswedstrijd tegen elkaar.  
De afdeling heeft in deze klassen recht op vier plaatsen maar heel misschien heeft een andere afdeling minder 
jongens in die groepen en dan wordt gekeken naar andere afdelingen. In het verlengde hiervan is dus ook nog 
hoop voor de deelnemers bij andere groepen die nét buiten de plaatsing vallen. 
Maar, beste wedstrijdsecretarissen, trainers en jeugdcoördinatoren, alleen jullie moeten dit weten. Zorg er voor 
dat de kinderen een fijne dag hebben en tracht dat ze met gezonde spanning hun wedstrijd(en) spelen. Mochten 
we meer plaatsen krijgen voor de kwartfinale dan wat we officieel hebben, dan ontvangen jullie van het 
bondsbureau van de NTTB in Nieuwegein zelf bericht.  
 
Namens het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost wensen wij iedereen een fijne dag toe.  
Wij willen alle verenigingen bedanken die hun zaal beschikbaar hebben gesteld. Er is gekozen voor de verenigingen De 
Toekomst, De Veluwe en Swift (D), hun zalen liggen voor de deelnemers en deelneemsters centraal en ook zo blijven de 
meeste kleine verenigingen in tact.  
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Met vriendelijke groeten, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 
 
Uitnodiging Bijscholing Meerballentraining en open trainingen: 
Beste trainers, jeugdcoördinatoren en wedstrijdsecretarissen jeugd, 
 
Op dinsdag 19 november wordt bij TTV De Veluwe een bijscholing voor trainers gehouden. Deze bijscholing telt mee 
voor uw licentiebehoud. 
Ook met zeer veel plezier stuur ik jullie informatie over vijf trainingsdagen die in onze afdeling op verschillende plaatsen 
worden gehouden. 
Namens Martijn Spithoven spreek ik de hoop uit dat jullie deze unieke kans om onze jeugd een leuke dag te bezorgen 
niet alleen willen verspreiden onder jullie jeugdleden maar ook willen promoten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO79 10311 De Toekomst 3 8 Pers. resultaat speler A en Y onjuist in NAS vermeld 5,00  

SO80 60714 DVO '83 - 2 8 Wedstrijdnummer onjuist vermeld 5,00  

SO81 40715 Gelvandria 2 15 Onvolledig team 11,50  

SO82 50613 Ugchelen 1 8 Pers. resultaat speler X onjuist vermeld 5,00  

SO83 40529 Wijk 16-3 8 Pers. resultaat speler C onjuist vermeld 5,00  

JO11 15121 De Veluwe 5 8 Pers. resultaat speler B onjuist            5,00  

JO12   Rijssen 18 
Uitslagen 11114, 13114, 13115 en 17115 niet tijdig in 
NAS          20,00  

JO13   Harderwijk 18 Uitslag 20114 niet tijdig in NAS            5,00  

 
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: 
 
Terugtrekking 5e team Smash 2000: 
Tafeltennisvereniging Smash 2000 is helaas genoodzaakt om het 5e team uit de competitie terug te trekken. Dit besluit 
neemt Smash 2000 niet licht op en beseft de impact op de lopende competitie. 
Tijdens de vierde wedstrijd is een speler van Smash 2000 onwel geworden. De aanwezige spelers zijn behoorlijk 
geschrokken. Het gaat nu goed met de speler in kwestie maar hij komt niet meer aan spelen toe. 
Gelukkig niet tijdens een wedstrijd, maar een aantal weken geleden is een andere speler van dit team hetzelfde 
overkomen. Hij kan hierdoor ook niet meer in actie komen dit seizoen. 
In april dit jaar is weer een andere speler van dit team overleden. 
Door deze treurige gebeurtenissen zien de overgebleven twee spelers geen heil meer om verder te spelen en heeft het 
voor deze spelers zoveel impact gehad dat zij het plezier kwijt zijn. Wij vragen als vereniging hiervoor begrip van de 
overige teams. 
 
Met vriendelijk groet, 
Martin Kremer 
Smash 2000 
 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
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P.S. 
Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen van DVO ’83 (2e team), GTTV (3e team), Twekkelerveld (5e team), 
Entac (9e team) en Dinkelland (4e team) hun teams te informeren. Het betreft de 6e klasse poule G. 
 
De competitieleiders 
 
Verplaatste wedstrijden: 

 

10415 ZO 20 okt 10:00 Swift (D) 3 - De Brug 2 

10419 ZA 9 nov 18:00 De Veluwe 1 - Smash 2000 1 

20217 DI 15 okt 20:00 Blauw-Wit 6 - De Trefhoek 1 

20227 DO 21 nov 20:00 DTS 4 - De Trefhoek 1 

40521 DO 7 nov 19:45 Vitesse '35 5 - Swift (D) 8 

40528 VR 1 nov 20:00 Swift (D) 8 - Holten 3 

41015 DI 22 okt 20:00 Rijssen 3 - Dinkelland 2 

50115 VR 25 okt 20:00 Tafelten Zwolle 10 - Harderwijk 5 

        
JEUGD: 
 
 
Verplaatste wedstrijden: 

 

19115 MA 14 okt 18:30 Staphorst 4 - Kampenion 4 
 
 

 
 

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  

mailto:acl@nttb-oost.nl
mailto:rcl@nttb-oost.nl
mailto:ajcl@nttb-oost.nl

