Senioren - Jeugd
Nummer 35 2019, 17 november (week 46)
Ab nieuws / Algemeen:
• Het eerste Unified dubbel toernooi in Afdeling Oost
• Indienen teams voorjaarscompetitie 2020 (reminder)
• Overleg Competitie Commissie (reminder)
• Speelweken, speelrondes voorjaar 2020 (reminder)
• Boetes
Senioren:
• Aanvang thuiswedstrijden Swift ’64 later (reminder/update)
• Foutje e-mailadres op lijst wedstrijdsecretarissen senioren
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Verplaatste wedstrijden

AB NIEUWS/ ALGEMEEN:
Het eerste Unified dubbel toernooi in Afdeling Oost:
Wat houdt het in:
Bij het Unified dubbel toernooi speelt een para sporter met een ander NTTB lid. Dit kan een vriend, begeleider, trainer,
z’n grote voorbeeld, een sterke speler van de club of een ander NTTB lid zijn. Kortom, iemand waarmee jij een
gezellige dag kan beleven. De organisatie adviseert om de dubbelpartner iemand te laten zijn die het balletje met
gemak op tafel kan houden.
Het toernooi staat open voor alle para spelers met een lichamelijk en verstandelijke beperking.
Dit fantastische Unified dubbel toernooi wordt gehouden in de accommodatie van Tafeltennis Zwolle op 21 december
2019. Hier zal gezorgd worden voor een lunch en een verrassende pauze activiteit.
Indien je geen dubbelpartner kan vinden, maar je wilt wel graag meedoen aan het Unified toernooi, schrijf je dan
alsnog in en dan gaat de organisatie meezoeken naar een gezellige dubbelpartner.
Bij Inschrijving je dubbelpartner inclusief bondsnummer vermelden.
Informatie:
Locatie: Albert Cuypstraat 1A, 8021 DT Zwolle
Tijdstip toernooi: 10:00 – 14:00 Opening zaal: 9:00
Sluitingsdatum: 7 December 2019
Inschrijfgeld: Gratis (inclusief lunch)
Open voor: NTTB Para leden Inschrijven via: Unified.oost@gmail.com
Namens de Para commissie NTTB/ Afdeling Oost,
Lars van der Zanden
Indienen teams voorjaar 2020: (reminder)
U kunt de teams vanaf nu (alleen in concept) opgeven in NAS. De teamopgaven moeten voor de jeugd en senioren
m.b.t. de voorjaarscompetitie 2020 uiterlijk WOENSDAG 11 december 2019 in NAS zijn ingediend. Alle
teamopgaven die na betreffende data binnenkomen worden beboet en lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan
dan geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen van de teams.
Als verenigingen teams willen laten samenspelen op één bepaalde dag i.v.m. zaalbeschikbaarheid laten de
wedstrijdsecretarissen dan in de algemene opmerkingen precies vermelden welke teamnummers precies op welke
dag moeten samenspelen en niet zoals bijvoorbeeld “alle maandagteams samen en alle vrijdagteams samen”.
Dit zou veel duidelijker zijn en misverstanden voorkomen.
www.nttb-oost.nl
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Bijzonderheden:
• Denkt u eraan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief
indienen” ook moet worden gedaan.
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men
dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL.
• Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment met het invoeren van uw teams. Er is weinig tijd beschikbaar
voor de organisatie van de voorjaarscompetitie in december. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de
indeling kan worden gepubliceerd.
• Leden die competitie gaan spelen in het voorjaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”.
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 december aangemeld dienen te zijn in
NAS als competitiegerechtigd lid.
Overleg Competitie Commissie:
Maandag 16 december 2019 komt de Competitie Commissie bijeen t.b.v. de indeling van de voorjaarscompetitie 2020
senioren. Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen om bereikbaar te zijn voor eventueel overleg/informatie.
Speelweken, speelrondes voorjaar 2020: (reminder)

Maandag t/m
zaterdag

Kalenderweek

Speelronde
afdeling
SENIOREN

Speelronde
afdeling
JEUGD

Speelronde
landelijk:
SENIOREN

Speelronde
landelijk:
JEUGD

20-01 t/m 25-01

4

9

1

1

1

27-01 t/m 01-02

5

2

2

2

2

03-02 t/m 08-02

6

3

3

3

3

10-02 t/m 15-02

7

1

Vrij

Vrij

Vrij

17-02 t/m 22-02

8

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

24-02 t/m 29-02

9

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

02-03 t/m 07-03

10

4

4

4

4

09-03 t/m 14-03

11

5

5

5

5

16-03 t/m 21-03

12

6

6

6

6

23-03 t/m 28-03

13

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

30-03 t/m 04-04

14

7

7

7

7

15

½ ronde 8 (de
maandag,
dinsdag en
zaterdag)

8

8

13-04 t/m 18-04

16

½ ronde 8 (de
woensdag,
donderdag en
vrijdag)

9

9

20-04 t/m 25-04

17

10

10

10

06-04 t/m 11-04
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De vakanties en feest- en / of vrije dagen zijn de volgende:
Voorjaarsvakantie:
Noord: 15 t/m 23 februari (week 8)
Midden: 22 februari t/m 1 maart (week 9)
NK 2020:
Zaterdag 1 maart en zondag 2 maart (wek 9)
Goede vrijdag:
Vrijdag 10 april (week 15)
Paasmaandag:
Maandag 13 april (week 16)
Koningsdag:
Maandag 27 april (week 18)
Meivakantie:
25 april t/m 3 mei (week 18)
Het lastige van het komend voorjaar is dat de voorjaarsvakantie Noord en Midden weer in verschillende weken vallen,
n.l. in week 8 en week 9. Wij hebben gekozen om de landelijke speelweken voor de jeugd geheel te volgen. Voor de
senioren was het een moeilijke kwestie, die volgen het landelijk dan wel zoveel mogelijk maar niet helemaal.
Speelronde 8 voor de senioren verdelen wij over twee weken, in week 15 de wedstrijden die op de maandag, dinsdag
en zaterdag worden gespeeld en in week 16 de wedstrijden die op de woensdag, donderdag en vrijdag worden
gespeeld. Switchen in die twee weken is toegestaan, mits beide partijen het eens zijn.
Onze conclusie is dat er zowel bij de senioren als bij de jeugd eigenlijk geen ruimte is om de competitie langer te laten
duren. Immers op maandag 27 april is het Koningsdag en in dezelfde week is het meivakantie, terwijl in sommige
steden de scholen ook de week erna nog vrij zijn.
Boetes:
Volgnr.
SO129
SO130
SO131
SO132
SO133
SO134

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr.
20423
50123
10424
20323

Vereniging / team
DTV '84 2
Harderwijk 5
Smash 2000 1
Smash In 1
Trias
40322 Vined 3

Nr.
15
16
18
18
10
8

Omschrijving
Onvolledig team
Het niet opkomen van het team
Niet tijdig verwerkt in NAS
Niet tijdig verwerkt in NAS
Ongefrankeerd inzenden wedstr form (11414/20514)
Wedstrijdnummer niet vermeld

Bedrag in €
11,50
22,50
5,00
5,00
5,00
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
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SENIOREN:
Aanvang thuiswedstrijden Swift ’64 later: (reminder/update)
Er is al eerder gemeld dat we problemen hadden met onze vloer.
We dachten dat dit opgelost was maar niets is minder waar, blijkt na één week.
De problemen zijn gewoon weer terug en wij schatten in dat dit probleem dit jaar niet meer opgelost gaat worden.
We gaan dus wederom verhuizen naar de andere zaal maar daardoor kunnen wij dus niet eerder beginnen dan
20.15 uur. Dit zal gelden voor de komende twee thuiswedstrijden:
21 november 2019 met wedstrijdnummer 30526, Swift ’64 1 tegen Zwartsluis 1.
21 november 2019 met wedstrijdnummer 61126, Swift ’64 2 tegen Heino 12.
28 november 2019 met wedstrijdnummer 30528, Swift ’64 1 tegen Kampenion 7.
28 november 2019 met wedstrijdnummer 61128, Swift ’64 2 tegen 's-Heerenbroek 3.
Met vriendelijke groet,
Mark van Ingen
Wedstrijdsecretaris Swift '64 te Swifterbant
Foutje e-mail adres op lijst met wedstrijdsecretarissen senioren:
Deze week ontdekten wij een foutje in de lijst met wedstrijdsecretarissen van de senioren.
Het betreft het adres van Mark van Ingen van Swift ’64 uit Swifterbant.
Zijn juiste adres is markvaningen3@gmail.com , wij verzoeken u hiervan kennis te nemen.

Verplaatste wedstrijden:

30526
30528
61126
61128

DO
DO
DO
DO

21
28
21
28

nov
nov
nov
nov

20:15
20:15
20:15
20:15

Swift '64 1
Swift '64 1
Swift '64 2
Swift '64 2

-

Zwartsluis 1
Kampenion 7
Heino 12
s-Heerenbroek 3

JEUGD:
Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties
================================================================================================================

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Henk Teunissen
Prof. Van der Scheerstraat 281
2035 AR Haarlem
Tel.nr. 06-14369579
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
Tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
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