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Nummer 12  2020, 16 maart (week 11) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Competitie afgelast wegens Coronavirus, hoe verder? 

• Boetes 
 
Senioren: 

• Poule van 7 teams (6H) zou gesplitst worden 

• Verplaatste wedstrijden (zijn deels achterhaald of deels onder voorbehoud) 
 

Jeugd: 

• Nieuwe jeugdwedstrijdsecretaris DTV ‘84 

• Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Competitie afgelast wegens Coronavirus, hoe verder?: 
Afdelingssecretaris Marleen van Ulsen heeft u afgelopen donderdag per e-mail geïnformeerd over het feit dat 
sportkoepel NOC*NSF per 12 maart jl. geadviseerd heeft om voor heel Nederland alle sportevenementen waaronder 
de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Ook het hoofdbestuur van de 
NTTB en het afdelingsbestuur heeft in navolging van dit advies besloten om de landelijke en afdelingscompetitie tot en 
met 31 maart 2020 stil te leggen. Wij gaan er vanuit dat u uw leden hierover heeft geïnformeerd. 
 
Afgelopen zondag heeft de overheid aanvullend besloten dat tot 6 april 2020 scholen, horeca en sportverenigingen 
gesloten moeten blijven. Gedurende deze termijn liggen alle competities dus noodgedwongen stil. De komende 
periode zullen de competitieleiders en het afdelingsbestuur zich beraden op de ontstane situatie en hoe wij daar met 
elkaar zo goed mogelijk mee omgaan. Wij verzoeken u vriendelijk ons de komende weken niet te ‘bestoken’ met 
vragen over het vervolgtraject. Wij hebben zo’n situatie - net als u - nog niet eerder bij de hand gehad en zijn zeker nog 
niet in staat om uw vragen te beantwoorden.  
 
Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor alle (overheids) maatregelen en hopen dat u en uw naasten niet getroffen 
zullen worden door dit virus.  
 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO52 12111 Blauw Wit 2 15 Onvolledig team          11,50  

SO53 15113 De Brug 3 8 Pers. resultaat speler B onjuist vermeld           5,00  

SO54 17110 De Brug 4 8 Speler X onjuist in NAS vermeld           5,00  

SO55 28111 ETTV 1 10 Wedstrijd formulier te laat ontvangen           5,00  

SO56 40410 ETTV 2 10 Wedstrijd formulier te laat ontvangen           5,00  

SO57 26127 Heino 7 8 Bondsnummer speler Z onjuist vermeld           5,00  

SO58 22111 Kampenion 5 8 Pers. resultaat spelers X en Z onjuist vermeld           5,00  

SO59 60112 Pearle Wezep 6 8 Wedstrijdnummer onjuist vermeld (60111) 5,00  

SO60 40910 Rijssen 5 8 Set B-Z + C-X onjuist/onvolledig ingevuld           5,00  

SO61 63110 Twekkelerveld 6 8 Set A-Z onjuist/onvolledig ingevuld           5,00  

SO62 50711 Vitesse '35 6 8 Bondsnummer speler Z onjuist/onvolledig ingevuld 5,00  
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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: 
 
Poule van 7 teams (6H) zou gesplitst worden: 
Deze week zou de 7e speelweek gespeeld worden. In het weekend hierop volgend zou Poule 6H gesplitst worden in 
6H-1 en 6H-2. De voorbereidingen waren in NAS al gemaakt. De eerste vier geplaatste teams zouden dan in het 
verloop van de competitie gaan strijden om 1e t/m de 4e plaats en de andere drie teams om de 5e, 6e en 7e plaats. 
Nu heeft het Coronavirus roet in het eten gegooit, waardoor dit is achterhaald en wij in deze “competitieloze periode” 
nog niet weten waar wij aan toe zijn. 
  
Verplaatste wedstrijden: (zijn deels achterhaald of deels onder voorbehoud) 
 

50515 DI 24 mrt 20:00 Shot '78 6 - Trias 7 

50915 WO 18 mrt 20:00 ENTAC 7 - DTS 9 

63115 VR 24 apr 20:00 Effekt '74 10 - Twekkelerveld 6 

63130 DO 12 mrt 20:00 Twekkelerveld 6 - Effekt '74 10 
 
 

JEUGD: 
 
Nieuwe jeugdwedstrijdsecretaris DTV ‘84: 
Met ingang van afgelopen week neemt Erica van der Kolk het wedstrijdsecretariaat jeugd van DTV ’84 uit Dalfsen over 
van Laura van Erp. 
 
Erica is bereikbaar op haar email adres ericavdkolk@hotmail.com en/of telefoonnummer 0529-850638 
 
Wij verzoeken u deze wijziging op de lijst met wedstrijdsecretarissen jeugd op te slaan. 
 
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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