Senioren - Jeugd
Nummer 2 2020, 8 januari (week 2)
Ab nieuws / Algemeen:
• Wijzigingen / aanpassingen seniorencompetitie VJ 2020
Senioren:
• Terugtrekken Olst 1
• Aanpassing speeldag voor 3e team van De Trefhoek
• Team / poule-indeling voorjaar 2020 (aangepaste versie)
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Wijzigingen / aanpassingen seniorencompetitie VJ 2020:
Na het online zetten van de voorjaarscompetitie 2020 afgelopen zondagavond werden we nog op een paar kleine
oneffenheden gewezen. Het blijft mensenwerk!
Wegens een foutieve indeling van een team van Olympia (G) in de 1e klasse hebben wij de poules 1B, 2A en 2C
moeten aanpassen om dit te kunnen corrigeren.
Olympia (G) 1 is van 1B naar 2C verplaatst
Swift (D) 4 is van 2A naar 1B verplaatst
De Veluwe 4 is van 2C naar 2A verplaatst
Olympia (G) 1 is Olympia (G) 2 geworden
Olympia (G) 2 is Olympia (G) 1 geworden
GTC 1 uit Genemuiden, uitkomend in de Promotieklasse - Poule B had oorspronkelijk donderdag als speeldag, maar
dat is in de Promotieklasse en Hoofdklasse niet toegestaan. Omdat GTC 1 op de toegestane speeldagen helaas niet
over de zaal kan beschikken is in goed overleg besloten de thuiswedstrijden op de vrijdagavond in de zaal van
Kampenion uit Kampen spelen.
Ook kwamen we erachter dat Hoonhorst 1 per ongelijk in een verkeerd poule beland was, wij hebben er in dit geval
voor gekozen om Hoonhorst 1 uit 3E om te wisselen met NTC Leogang 3 uit 3D.
Dit betekent dat Hoonhorst 1 nu in 3D zit en NTC Leogang 3 naar 3E is gegaan.
Wij willen u verzoeken de teams hiervan op de hoogte te brengen, onze excuses voor het ongemak.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u allen een sportieve voorjaarscompetitie 2020
toe.
Met vriendelijke sportgroeten,
Henk Teunissen (ACL) acl@nttb-oost.nl
Jan Ringenier (AJCL) ajcl@nttb-oost.nl
Albert Kuiper (RCL) rcl@nttb-oost.nl
SENIOREN:
Terugtrekken Olst 1:
Vanwege personele problemen heeft het 1e team van tafeltennisvereniging Olst, via hun wedstrijdsecretaris te kennen
gegeven dat zij zich terugtrekken uit de voorjaarscompetitie 2020. Het betreft in dit geval de 2e klasse, poule C.
Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen van De Spinners (1e team), Olympia Goor (2e team), Vined (2e team), ZC
Aktief (1e team) en Trias (3e team) dit door te geven aan de betreffende teams.
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Aanpassing speeldag 3e team De Trefhoek:
Raoul Reink, wedstrijdsecretaris van De Trefhoek uit Almelo kwam ons informeren dat het 3e team niet op de vrijdag,
maar net als de andere teams op de dinsdag hun thuiswedstrijden spelen. Het betreft hier de 5e klasse poule G. Wij
hebben dan ook de speeldag van team 3 aangepast naar de dinsdag. Aan de wedstrijdsecretarissen van de
verenigingen Heino (9e team), Effekt ’74 (8e team), Borne (3e team), DTS (8e team) en Vitesse ’35 (3e team) het
verzoek de desbetreffende teams te informeren.
Team / poule-indeling voorjaar 2020 (aangepaste versie):
Neemt u a.u.b. notie van deze vernieuwde indeling en laat het de competitiespelers weten dat er e.e.a. gewijzigd is.
(Zie bijlage)

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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