Senioren - Jeugd
Nummer 37 2019, 1 december (week 48)
Ab nieuws / Algemeen:
• NK 2020
• Save The Date verenigingscongres 29 februari 2020
• Indienen teams voorjaarscompetitie 2020 (reminder)
• Overleg Competitie Commissie (reminder)
• Boetes
Senioren:
• Nieuwe wedstrijdsecretaris Effekt ’74 (senioren + jeugd)
• Niet meer gespeelde wedstrijden
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Niet meer gespeelde wedstrijd
• Verplaatste wedstrijden

AB NIEUWS/ ALGEMEEN:
NK 2020:
Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 worden de Nederlandse kampioenschappen A-spelers georganiseerd
in het Landstede Sportcentrum te Zwolle. De voorbereidingen zijn gestart.
Save The Date verenigingscongres 29 februari 2020:
Het is ondertussen al onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het NK Tafeltennis en het NTTB verenigingscongres. Ook
in 2020 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een inspirerende dag voor onze bestuurders.
De 10ste editie heeft als thema ‘Van inspiratie tot Implementatie’.
Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle
Datum: zaterdag 29 februari 2020
Tijd: vanaf 10.00 uur
Het belooft een erg interessante dag te worden voor zowel grote als kleine verenigingen, voor ervaren en minder
ervaren bestuurders en voor (technisch) kaderleden.
De definitieve uitnodiging en het programma ontvang je half januari. Vanaf dan gaat de inschrijving ook open.
Blok zaterdag 29 februari alvast in je agenda, want deze dag wil je niet missen!
Marthijn van der Wal,
Coördinator Sportparticipatie
vanderwal@tafeltennis.nl
Indienen teams voorjaar 2020: (reminder)
Zoals eerder vermeld kunt u de teams (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.
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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.
Boetes:
Volgnr.
SO151
SO152
SO153
SO154
SO155
SO156
SO157
SO158
SO159
SO160
SO161
SO162
SO163
SO164
SO165
JO24
JO25
JO26
JO27
JO28
JO29

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr.
20526
30725
30230
60330
30430
31027
30826
40514
50527
60530
11427
50627
50628
40127
15126
15126
20127
19125
11129
23130

Vereniging / team
De Brug 4
De Brug 7
De Spinners 2
De Spinners 4
HTTV 1
Olst 2
Olympia (G) 3
Rijssen 4
Shot '78-6
Smash '70 (H)
Swift (D)
Trias 2
Trias 7
Ugchelen 1
Zwartsluis 2
Dronten ’74 1
NTC Leogang 2
Harderwijk 1
Emmeloord
Smash 2000 1
GTC 2

Nr.
8
8
18
18
18
8
8
18
8
18
18
10
8
8
8
8
8
8
10
18
18

Omschrijving
Bedrag in €
Bondsnr speler A niet vermeld
5,00
Datum niet vermeld
5,00
Formulier niet tijdig verwerkt in NAS
5,00
Formulier niet tijdig verwerkt in NAS
5,00
Formulier niet tijdig verwerkt in NAS
5,00
Pers res speler C onjuist vermeld
5,00
Wedstrijdnr onjuist vermeld
5,00
Wedstrijdform. niet tijdig in NAS verwerkt
5,00
Teamnummer onjuist vermeld
5,00
Form niet tijdig verwerkt in NAS (11130,11428,30330)
15,00
Formulier niet tijdig in NAS verwerkt (60530, 61230)
10,00
Wedstrijdnr onjuist vermeld
5,00
Wedstrijdnummer onjuist vermeld
5,00
Onjuist in NAS + persoonlijke resulaten onjuist vermeld
5,00
Bondsnummer speler B onjuist/onvolledig
5,00
Pers. resultaat c niet vermeld
5,00
Pers. resultaten x, y en z niet vermeld
5,00
Wedstrijdnummer niet juist
5,00
Wedstrijdformulieren niet (tijdig) ontvangen
5,00
Uitslag niet tijdig in NAS vermeld
5,00
Uitslag niet tijdig in NAS vermeld
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:
Nieuwe wedstrijdsecretaris Effekt ’74 (senioren + jeugd):
Per 1-12-2019 stop ik met het wedstrijdsecretarisschap van Effekt’74, heb momenteel andere verplichtingen die
energie van mij vergen. Mijn taak wordt overgenomen door Gerian te Wierik.
Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen tijd, ben er van overtuigd dat mijn opvolger het net zo
zal gaan doen als ondergetekende,
Een vriendelijke tafeltennisgroet,
Hans Koel Effekt’74 Wierden
Niet meer gespeelde wedstrijden:
Door personele problemen i.v.m. medische omstandigheden is met de betrokken wedstrijdsecretarissen besloten om
de wedstrijd Rijssen 4 – Wijk 16 3 (40514) van 26 november in deze laatste speelweek niet meer te spelen.
Tevens is in overleg met de wedstrijdsecretarissen van Wezep en Batfighters besloten om de wedstrijd van Wezep 6 –
Batfighters 4 (60225), die door meerdere omstandigheden niet kon worden gespeeld, niet meer te spelen. Voor de
beide wedstrijden stond er ook niets meer op het spel.
Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties.

JEUGD:
Note van de jeugdcompetitieleider:
Tot de wedstrijdsecretarissen van verenigingen die teams in de Startersklasse hebben, wil ik het volgende opmerken:
Als je team dit seizoen een gemiddelde heeft behaald van 4 punten of meer, schrijf het dan komend seizoen niet meer
in die Startersklasse in. Dat is voor die spelers zelf niet leuk, maar voor de tegenstanders nog minder. ‘Wie de
(sport)schoen past, trekke hem aan’.
Als AJCL behoud ik mij ook het recht voor om teams om die reden in de Startersklasse te weigeren.
Niet meer gespeelde wedstrijd:
Één wedstrijd is in goed overleg met de wedstrijdsecretarissen van De Brug en Kampenion - en de betrokken spelers is besloten om de wedstrijd De Brug 3 - Kampenion 4 (19123) niet meer te spelen.
Voor de beide teams stond er niets meer op het spel.
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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