Senioren - Jeugd
Nummer 22 2020, 27 september (week 39)
Ab nieuws / Algemeen:
• Aanvullende bepalingen op het competitiereglement
• Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens
• Boetes
Senioren:
• Teruggetrokken team(s)
• Promotie / degradatieregeling
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Afscheid als AJCL
• Teruggetrokken team(s)
• Verplaatste wedstrijden

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
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.
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens:
Er zijn wederom wijzigingen doorgegeven en een klein foutje in een email adres ontdekt, deze staat in het rood
aangegeven. Daarom hierbij als bijlage de laatste geüpdatete lijst van 24-09 m.b.t. de wedstrijdsecretarissen van de
senioren en de jeugd. 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 t.a.v. de najaarscompetitie 2020 weer verder.
Boetes:
Volgnr.
SO12
SO13
SO14
SO15
SO15
SO16
JO01

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr. Vereniging / team
30201 De Veluwe 5
De Veluwe 6+8
30103 Holten 2
20502 Quick '20-1
Staphorst
50303 Swift (D) 14
TT Zwolle 1+2+4

Nr.
18
18
8
10
17
8
18

Omschrijving
Wedstrijd niet tijdig in NAS verwerkt
Wedstrijden 40401 + 60701 niet tijdig in NAS verwerkt
Wedstr.nr onjuist vermeld
Wedstrijdformulier naar verkeerde ACL / RCL
Terugtrekken team 3
Persoonlijke resultaten X,Y,Z niet vermeld
Wedstrijden 12103+15101+19103 niet tijdig in NAS

Bedrag in €
10,00
20,00
5,00
5,00
22,50
5,00
30,00

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
www.nttb-oost.nl
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SENIOREN:
Teruggetrokken team(s):
MTC 2:
Helaas heeft Wim Krijgsman van MTC uit Markelo te kennen gegeven dat vanwege corona hun 2 e team zich terugtrekt
uit de competitie. Jammer genoeg blijven er zodoende vijf teams over in deze poule, 5 e klasse C.
Wij hebben de wedstrijdsecretarissen van SSVZ, Trias, Gorssel, Warnsveld en Swift Deventer op de hoogte gebracht
en verzocht om de wijziging aan de betreffende teams door te geven.
Staphorst 3:
Helaas heeft Staphorst 3, dat ingedeeld was in de 6e klasse poule E moeten besluiten om zich terug te trekken uit de
competitie. Jammer genoeg blijven er zodoende vier team over in deze poule.
Het programma is m.m.v. Jochem Veldmaat zo gewijzigd, dat de teams 3x tegen elkaar uitkomen en toch nog 9
wedstrijden kunnen spelen.
Wij hebben de wedstrijdsecretarissen van Swift Deventer, ’s Heerenbroek, DTV ’84 en Swift ’64 op de hoogte gebracht
en verzocht om deze wijziging aan de betreffende teams door te geven.
De Toekomst 3:
I.v.m. Covid-19, heeft het 3e team van de Toekomst besloten zich alsnog terug te trekken uit de 3e klasse poule B.
Uiteraard betreuren zij het dat het nu pas gemeld wordt, omdat de competitie net van start is gegaan. Maar wij hebben
in deze situatie natuurlijk alle begrip voor deze beslissing.
Wij hebben de wedstrijdsecretarissen van De Brug, De Veluwe, Swift Deventer, Trias en Wijk 16 op de hoogte
gebracht en verzocht om deze wijziging aan de betreffende teams door te geven.
Promotie / degradatie regeling:
Na het terugtrekken van Heino 3 uit de 2e klasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de promotie /
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
Na het terugtrekken van MTC 2 uit de 5e klasse - Poule C heeft de competitiecommissie besloten de promotie /
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
Na het terugtrekken van Staphorst 3 uit de 6e klasse - Poule E heeft de competitiecommissie besloten de promotie /
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
Na het terugtrekken van De Toekomst 3 uit de 3e klasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de promotie
/ degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten

Verplaatste wedstrijden:

11414
30408
30423
30703
30718
30802
30817
40201
40402
50213
50228
50503
60102
60104

WO
VR
DO
DO
WO
DO
VR
VR
DI
DO
DI
MA
VR
VR

www.nttb-oost.nl

21
6
1
12
30
12
25
16
13
26
20
28
16
4

okt
nov
okt
nov
sep
nov
sep
okt
okt
nov
okt
sep
okt
dec

20:00
20:00
20:00
19:45
20:00
19:45
20:15
20:00
20:00
19:45
20:00
20:00
20:00
20:00

ENTAC 4
Smash '70 (H) 5
GTC 3
Olympia (G) 2
ENTAC 7
DVO 83 1
Borne 2
Emmeloord 3
De Brug 10
GTC 4
Kampenion 9
Shot '78 5
Heino 11
Effekt '74 8

pagina 2 van 4

-

DTS 3
GTC 3
Smash '70 (H) 5
ENTAC 7
Olympia (G) 2
Borne 2
DVO 83 1
Wham 1
De Toekomst 4
Kampenion 9
GTC 4
Olympia (G) 3
DTV '84 5
Blauw-Wit 8

info@nttb-oost.nl

C O M P E T I T I E B U L L E T I N

JEUGD:
Afscheid van AJCL:
Beste wedstrijdsecretarissen en andere lezers,
Misschien kwam het voor u onverwacht dat ik de pijp als AJCL aan Maarten, eh pardon Angela heb gegeven. Als dat
het geval is, dan ben ik daar blij mee. Want dan hebt u niet gemerkt dat de motivatie bij mij sinds vorig jaar minder
werd.
Ik heb de taken als AJCL lange tijd met veel plezier vervuld. Het geeft ook voldoening om een bijdrage te kunnen
leveren aan het sporten van jongeren. Maar vorig jaar merkte ik dat het niet meer vanzelf ging. Ik begon er wat meer
tegenop te zien om de taken als AJCL te vervullen. Toen heb ik ook het signaal aan Sven Kaptein gegeven dat het
verstandig is om voorzichtig aan op zoek te gaan naar een opvolger. Dat hoefde niet op stel en sprong, maar toch. Tot
het moment dat die opvolger er was, zou ik “gewoon” AJCL blijven. De jeugd mocht niet de dupe worden van mijn
verminderde motivatie. En vooral daarom wilde ik die taken steeds zo goed mogelijk blijven vervullen.
Maar met Angela Monincx werd eind augustus dan een opvolger gevonden: een moeder van een competitie spelend
jeugdlid. Wat mooi en wat dapper. Als daar geen motivatie uitspreekt, dan weet ik het niet meer. Angela, ik wens jou
heel veel succes en plezier als AJCL.
Ik heb er alle vertrouwen dat Angela een waardige opvolger zal zijn. Onze eerste contacten sterken mij in die mening.
Voorlopig blijf ik nog wel een balletje in competitieverband slaan bij Kampenion. Maar de waarheid gebiedt te
“schrijven” dat ik ook daar minder plezier aan beleef dan een tijdje terug. Hopelijk komt dat nog weer terug.
Ik bedank u allen voor de prettige samenwerking in de afgelopen seizoenen. Het doet mij deugd dat ik -in de
verschillende periodes dat ik competitieleider ben geweest- met niemand “mot heb gehad”. Natuurlijk was er wel eens
verschil van mening, maar in verreweg de meeste gevallen kwamen we er wel uit met elkaar.
Op de Algemene Ledenvergadering van de NTTB / Afdeling Oost heb ik afscheid genomen als AJCL. Het
Afdelingsbestuur zette mij in het zonnetje door mij tot Lid van Verdienste te benoemen. Een mooi gebaar en dank
daarvoor. Maar omdat velen van u daar niet aanwezig waren, wilde ik ook afscheid van u nemen. Ook al is dat dan
digitaal via het Competitiebulletin.
Ik wens u allen een mooi en sportief seizoen toe. Hopelijk kan het seizoen geheel worden uitgespeeld, maar ik vrees
dat corona wel weer “een dingetje zou kunnen worden”. Hopelijk heb ik het mis. Het ga u goed !
Een sportieve groet vanuit Kampen,
Jan Ringenier

Teruggetrokken team(s):
De Veluwe is helaas jeugdteam 4 in de 3e klasse poule A terug moeten trekken. Ze vinden het heel vervelend dat dit
nu pas - vlak voor de 1e wedstrijden - gebeurt. Twee van de drie spelers zijn niet in staat om te spelen, een speler
vanwege gezondheidsproblemen en de andere vanwege de corona situatie. De wedstrijdsecretarissen van de andere
verenigingen uit deze poule, Smash ’70 (H), Trias, Pearle Wezep en Torenstad zijn op de hoogte gesteld en verzocht
deze wijziging door te geven aan de betreffende teams.

Verplaatste wedstrijden:

11103
16108
20102
21101

ZA
ZA
ZA
ZA
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26
3
17
3

sep
okt
okt
okt

10:00
14:30
10:00
09:30

Trias 2
Trias 4
Torenstad 3
NTC Leogang 7
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Smash '70 (H) 3
Borne 1
De Veluwe 7
Emmeloord 2
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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

www.nttb-oost.nl
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