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Nummer 20  2020, 17 september (week 38) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Competitie najaar 2020 online 

• Wegwerkzaamheden A1 aansluiting N332 (Lochem / Holten) 

• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Voorbereiding najaarscompetitie 2020 

• Drie poules in 6e klasse met lage ELO teamrating 
 

Jeugd: 

• Info m.b.t. Startersklasse B 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Competitie najaar 2020 online: 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de najaarscompetitie 2020, nu ook voor de senioren vanaf vanavond online staat. 
Door de Coronacrisis (Covid-19) is het nu al een vreemd seizoen en zien wij een flinke daling in teams, zowel bij de 
senioren als bij de jeugd. 
Het heeft ertoe geleid dat er 262 seniorenteams en 60 jeugdteams hebben ingeschreven. Iedereen heeft zijn uiterste 
best gedaan om aan zoveel mogelijk verenigingsverzoeken te voldoen, maar helaas was het niet mogelijk om alle 
wensen te vervullen. Wensen van verenigingen kunnen soms dezelfde zijn en aangezien er slechts 6 letters (A t/m F) 
en (indien van toepassing) 8 letters (A t/m H) te verdelen zijn, is het onmogelijk om iedereen voor de 100% tevreden te 
stellen. Wensen zoals op een bepaalde dag uit te spelen hebben voor ons minder prioriteit dan bijvoorbeeld de 
beschikbaarheid van de zaal en/of eventueel samen spelen van teams. Doordat er veel minder teams zijn ingediend 
werd het soms moeilijk om de rijtijd binnen de perken te houden. Wij proberen bij “Coronagerichte zaken” zo coulant 
mogelijk te zijn en vertrouwen ook op jullie medewerking om bijvoorbeeld het verplaatsen van wedstrijden tot een 
minimum te beperken. Wij streven er ook naar om deze vreemde competitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook 
met twee spelers kan een wedstrijd gewoon doorgaan/gespeeld worden. Vorige week op de ALV werd aan veel 
verenigingen geadviseerd om hun coronaprotocol op hun eigen site te gaan vermelden of hebben dat inmiddels al 
gedaan, teams kunnen desgewenst bij verenigingen checken wat zij bij uitwedstrijden kunnen verwachten. 
Aan alle mensen die aan de indelingen hun steentje hebben bijgedragen zijn wij bijzonder veel dank verschuldigd. 
In de 2e en 6e klasse is er één poule van 5 teams ontstaan. 
Het competitieboek najaar 2020 en de lijst met invalbeperkingen wordt nog voor het begin van de najaarscompetitie 
2020 gepubliceerd. De poule-indelingen voor de senioren zijn als bijlage toegevoegd. 
 
Werkzaamheden A1 aansluiting N332 (Lochem / Holten): 
Houd u a.u.b. rekening met de werkzaamheden op de A1, dit heeft zeker invloed op de rijtijden naar een aantal 
verenigingen. (Zie onderstaande link + aanvulling) 
https://www.a1oost.nl/1723319.aspx?t=Vanaf-31-augustus-werkzaamheden-A1-aansluiting-Lochem-en-N332 
 
31 augustus t/m 23 september 2020: 
Op- en afritten 26 op de A1 afgesloten. Geldt dus voor de N332 zowel richting Lochem als richting Holten. 

31 augustus t/m 11 oktober 2020: A1 oversteek (N332) tussen Lochem en Holten afgesloten. 

Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Er zijn wederom enkel wijzigingen doorgegeven, in het rood aangegeven. Daarom hierbij als bijlage de laatste 
geüpdatete lijst met de wedstrijdsecretarissen van de senioren en de jeugd. Wij verzoeken u door te geven welke 
aanpassingen er eventueel nog meer moeten worden doorgevoerd. 
Ook is het beslist noodzakelijk de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen), eventuele wijziging 
van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS juist vermelden. 
Met deze update kunnen wij de najaarscompetitie 2020 met een schone lei beginnen. 

https://www.a1oost.nl/1723319.aspx?t=Vanaf-31-augustus-werkzaamheden-A1-aansluiting-Lochem-en-N332
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Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO01   Brookshoes 2 1 Foute opgave team, recht op 4e klasse/geen 3e klasse 7,00  

SO02   De Veluwe 1 1 
Foute opgave team, recht op Promotieklasse / geen 
Hoofdklasse 7,00  

SO03   Entac 6 1 Foute opgave team, recht op 2e klasse/geen 3e klasse 7,00  

SO04   Gorssel 1 1 Foute opgave team, recht op 5e klasse/geen 4e klasse 7,00  

SO05   HTTV 1 1 Foute opgave team, recht op 4e klasse/geen 3e klasse 7,00  

SO06   Kampenion 7 1 Foute opgave team, recht op 3e klasse/geen 2e klasse 7,00  

SO07   Pearle Wezep 4 1 Foute opgave team, recht op 4e klasse/geen 3e klasse 7,00  

SO08   Smash '70 (H) 5 1 Foute opgave team, recht op 3e klasse/geen 2e klasse 7,00  

SO09   Smash '70 (H) 9 1 Foute opgave team, recht op 6e klasse/geen 5e klasse            7,00  

SO10   Torenstad 1 1 Foute opgave team, recht op 3e klasse/geen 2e klasse 7,00  

SO11   Wham 2 1 Foute opgave team, recht op 6e klasse/geen 5e klasse 7,00  

 
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: 
 
Voorbereiding najaarscompetitie 2020: 
Jochem Veldmaat en ook Sven Kaptein hadden al veel voorwerk gedaan, Jochem z’n adviezen aan 
Wedstrijdsecretarissen hebben meerdere malen geleid tot een juiste / acceptabele teamindeling. 
Op zondagmiddag 13 september 2020 zijn alle seniorenteams gekeurd en heeft de competitiecommissie aansluitend 
bepaald welke 6e klasse teams bij elkaar worden gezet om een groot niveauverschil in de poules te voorkomen en om 
op die manier de competitie voor de 6e klassespelers aantrekkelijker te maken. Hiervoor zijn 17 teams geselecteerd 
waarmee er 3 regionale poules (*) zijn samengesteld van teams met een lage teamrating. 
Fred van Ulsen en Carla Evers hebben zich in zeer korte tijd over de poule indelingen en de wensen van de teams 
moeten buigen. Ook daarvoor hartelijk dank. 
De competitie is komend seizoen vooralsnog als volgt opgebouwd: 
 

Klasse aantal poules teams per poule aantal teams 

Hoofdklasse  2   6  12 

Promotieklasse  2   6  12 

1e klasse  4   6  24 

2e klasse  5   6  30 

2e klasse  1   5   5 

3e klasse  8   6  48 

4e klasse  8   6  48 

5e klasse  7   6  42 

6e klasse  4   6  24 

6e klasse *  2   6  12 

6e klasse *  1   5   5 

De verenigingen hebben dus in totaal 262 seniorenteams ingeschreven in de afdelingscompetitie NJ2020. 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
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Drie poules in 6e klasse met lage ELO-teamrating: 
Op veler verzoek en zoals u hierboven ziet, zijn er drie poules samengesteld met teams met een lage ELO-teamrating. 
Dit zijn de poules 6E, 6F en 6G, waarvan één poule met vijf teams. 
 
 

JEUGD: 
 
Info m.b.t. Startersklasse B: 
Zaterdag 3 oktober is er geen speelronde in de Startersklasse B. 
Vanwege het verschil in aantal poulewedstrijden -9 tegenover 10 in een poule van 5 of 6 teams- moest een 
'handigheidje' worden verzonnen om de wedstrijden van de Startersklasse B in het stramien van de andere poules te 
krijgen. 
En dat is op deze manier gelukt. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren   Jeugd 
 

HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse  HK t/m. startersklasse 
Henk Teunissen   Albert Kuiper   Angela Monincx 
Nieuwediep 53A   Kapperserf 6    Wechelerweg 8 
9512 SE Nieuwediep (Dr.)  7951 JB Staphorst  7431 PB Diepenveen 
Tel.nr. 06-14369579   Tel.nr. 06-44332934  Tel.nr. 06-80094774 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl  
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