Senioren - Jeugd
Nummer 21 2020, 20 september (week 38)
Ab nieuws / Algemeen:
• Uitnodiging deelname voorronde NJM 2020/2021
• Situaties bij verenigingen najaarscompetitie 2020 (antwoorden)
• Promotie / degradatieregeling
• Wegwerkzaamheden A1 aansluiting N332 (Lochem / Holten) reminder!!
• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens
Senioren:
• Wijzigingen / aanpassingen in de poules 3F, 5B en 6E
• Aanvullende bepalingen op het competitiereglement
Jeugd:
• Wedstrijdformulieren t.b.v. de Startersklasse

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Uitnodiging deelname voorronde NJM 2020/2021
Zie hier de uitnodiging voor de voorronde van de NJM 2020/2021. Gelieve de inschrijving vóór 11 oktober 2020 te
sturen naar het adres secretaris@nttb-oost.nll
Let op:
* De voorronde wordt gehouden op ZATERDAG 17 oktober bij verenigingszalen die werken volgens de RIVMrichtlijnen. De vervolgronde is een nationale ronde, deze wordt gespeeld op ZONDAG 6 december 2020 in het
Topcentrum te Almere.
Zoals u ziet, heeft het afdelingsbestuur gekozen om dit jaar de voorronde op de ZATERDAG te houden.
* Aanvang: 10.00 uur.
* Verenigingen die hun zaal beschikbaar stellen, gelieve te reageren. Rekening wordt gehouden met het aantal
deelnemers dat de vereniging in een bepaalde categorie heeft. Ook kan men een voorkeur opgeven, indien mogelijk
wordt daar rekening meegehouden.
* Leeftijden:
Junioren
geboren in 2003, 2004 of 2005
Kadetten
geboren in 2006 of 2007
Pupillen
geboren in 2008 of 2009
Welpen
geboren in 2010 of later
* Jongens en meisjes apart.
* De A-spelers zijn vrijgesteld voor het spelen van de voorronde. Deze spelers dienen wél te worden opgegeven.
* Indien spelers (ook) competitie spelen in andere afdelingen, overleg dan met de speler voor welke vereniging de
speler wil uitkomen en dat de speler bij die afdeling wordt opgegeven. Elk jaar komt het voor dat dergelijke spelers
nergens worden opgegeven wat de hoofdorganisatie weer heel veel werk oplevert.
* Net als andere jaren vraagt de afdeling geen inschrijfgeld. Derhalve hoopt het afdelingsbestuur op een grote
opkomst, het is immers leuk om een toernooi in de eigen afdeling te spelen.
* Elke afdeling heeft in elke categorie recht op:één plaats. Daarnaast krijgt elke afdeling zoveel plaatsen als er spelers
uit die afdeling bij de eerste 61 (jongens) of 27 (meisjes) junioren, 37 kadetten, 32 pupillen en 24 welpen op de
beginranglijst van seizoen 2020/2021 genoteerd staan (exclusief vrijgestelde spelers). Deze aantallen worden gevormd
door alle A-licentiehouders aangevuld met de hoogst genoteerde B-licentiehouders en dito overige welpen.
* De afdeling geeft in elke categorie een groot aantal spelers op, dit om kans te maken op vele restplaatsen. Vooral bij
de pupillen en welpen zijn veel restplaatsen te verdelen.
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De inschrijving is gestuurd naar de secretariaten van de verenigingen alsmede naar de jeugdcoördinatoren,
wedstrijdsecretarissen jeugd en jeugdtrainers.
Namens afdelingsbestuur van de NTTB / Afdeling Oost wens ik u veel succes toe met uw jeugdleden.
Met vriendelijke groeten,
Marleen van Ulsen - van de Vooren
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
secretaris@nttb-oost.nl
Situaties bij verenigingen najaarscompetitie 2020: (antwoorden)
Zie bijlage
Promotie / degradatie regeling:
Wij wijzen u op de gewijzigde promotie / degradatie regeling bij zowel de jeugd als de senioren zoals in het
competitieboek vermeld staat.
Werkzaamheden A1 aansluiting N332 (Lochem / Holten) reminder!!:
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 een kleine wijziging doorgegeven, deze staat in het rood aangegeven. Daarom hierbij als bijlage de
laatste geüpdatete lijst van 19-09 m.b.t. de wedstrijdsecretarissen van de senioren. Wij verzoeken u door te geven
welke aanpassingen er eventueel nog meer moeten worden doorgevoerd.
En zoals vaker vermeld is het beslist noodzakelijk dat de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en functionarissen),
eventuele wijziging van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS juist vermelden.
Ook met deze laatste update kunnen wij de najaarscompetitie 2020 met een schone lei beginnen.

SENIOREN:
Wijzigingen / aanpassingen in poules 3F, 5B en 6E:
Wij hebben noodgedwongen in de klassen 3F, 5B en 6E enkele wijzigingen / aanpassingen moeten doorvoeren.
De wedstrijdsecretarissen van GTC (2 teams), Swift Deventer (2 teams), De Brug, De Spinners, TT Zwolle, Harderwijk,
Heino, ’s Heerenbroek (2 teams), Batfighters, Kampenion, NTV Leogang, Staphorst, DTV ’84 en Swift ’64 te
Swifterbant zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Wij verzoeken hun dit door te geven aan de betreffende teams.
De aangepaste indeling van de poules najaarscompetitie 2020 hebben wij weer even als bijlage toegevoegd.
Aanvullende bepalingen op het competitiereglement:
Bij het invallen van het één na laatste in het laatste team kijken wij altijd naar de percentages van de “vorige
competitie”.
Vanwege de afgebroken voorjaarscompetitie 2020 heeft de in de "Aanvullende bepalingen met betrekking tot invallers"
tweemaal genoemde verwijzing naar de "vorige competitie", gedurende de najaarscompetitie 2020 betrekking op de
najaarscompetitie 2019.

JEUGD:
Wedstrijdformulieren t.b.v. de Starterklasse:
De formulieren voor de startersklasse moet de thuisspelende vereniging zelf kopiëren en deze opsturen naar de
jeugdcompetitieleider AJCL. De ouder en/of begeleider van de tegenstander kan met zijn mobiel (heeft iedereen
tegenwoordig) een foto maken van de uitslag en het formulier naar de wedstrijdsecretaris van zijn eigen vereniging
doorsturen. Zie bijlagen.
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_____________________________________________________________________________________________

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Henk Teunissen
Nieuwediep 53A
9512 SE Nieuwediep (Dr.)
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
Angela Monincx
Wechelerweg 8
7431 PB Diepenveen
Tel.nr. 06-80094774
ajcl@nttb-oost.nl
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