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Nummer 23  2020, 4 oktober (week 40) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Invoer wedstrijduitslagen 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Teruggetrokken team(s) 

• Promotie / degradatieregeling 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Bericht van de jeugdcompetitieleider: 

• Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Invoer wedstrijduitslagen: 
Wij kregen vragen betreffende het invoeren van de wedstrijduitslagen in NAS en op de NTTB-app. 
Sommige wedstrijdsecretarissen denken dat de standen ingevuld in NAS, dat het dan klaar is. 
Bij controle moeten de standen in NAS dan nog wel worden geverifieerd. 
Ook als een speler iets in de app vermeld, moeten de wedstrijden daarna altijd in NAS worden bevestigd. 
 
De volgorde is dus: 
1. Het team (of NPC) vult de stand in op het DWF. De standen komen hiermee automatisch in NAS te staan. 
    De wedstrijdsecretaris verifieert deze in NAS, voor zondags 12.00 uur. 
2. Ook vult het team een papieren formulier in. 
    De wedstrijdsecretaris verzamelt de volledig ingevulde formulieren en stuurt deze naar de competitieleider. 
 
De wedstrijdsecretaris hoeft niet op basis van het papieren formulier ook nog het DWF in te vullen. 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO17 40409 De Toekomst 4 18 Wedstrijd niet tijdig in NAS verwerkt          10,00  

SO18 30701 DTS 7 8 Namen spelers onvolledig 5,00  

SO19 40709 DVO '83-2 8 Wedstrijdnummer onjuist vermeld (40708)           5,00  

SO20 50708 DVO '83-3 8 Persoonlijk resultaat speler B en C onjuist           5,00  

SO21   Emmeloord 17 Terugtrekken team 3          22,50  

SO22 50201 GTC 4 8 Bondsnummer speler A onjuist/onvolledig ingevuld           5,00  

SO23 50708 Hatac 4 8 Persoonlijk resultaat speler X en Y onjuist           5,00  

SO25   Rijssen 10 Wedstrijdform. te laat ontvangen 20302           5,00  

SO26 40602 Rijssen 3 8 Vereniging en teamnummer niet ingevuld           5,00  

SO27   Swift (D) 10 Wedstrijdform. te laat ontv.10102/10201/20103/30603           5,00  

SO28 10201 Swift (D) 2 8 Speler B niet als invaller vermeld op formulier           5,00  

SO29 30701 Thibats 2 8 Namen spelers onvolledig           5,00  

SO30   Warnsveld  10 Wedstrijdform. te laat ontvangen 11201           5,00  

SO31 60202 Zwartsluis 4 14 
Speler Z niet gerechtigd in te vallen in team 4, uitslag 
gewijzigd/aangepast          11,50  

 
 



 

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

 
 

 

pagina 2 van 4 

 
info@nttb-oost.nl www.nttb-oost.nl 

 
 
 
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: 
 
Teruggetrokken team(s): 
 
Entac 11: 
Arjan Schotmeijer, wedstrijdsecretaris van Entac uit Enschede heeft moeten besluiten om voor bescherming van hun 
11e team zich terug te trekken uit de competitie. Jammer genoeg blijven er, inclusief Entac 10 zodoende vijf teams over 
in deze poule, 6e klasse F. De wedstrijdsecretarissen van DTS, Dinkelland, Twekkelerveld en Thibats zijn door Arjan op 
de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om de wijziging aan de betreffende teams door te geven.  
 
De Toekomst 6: 
Ronald Swaters, secretaris van De Toekomst uit Lochem heeft doorgegeven dat hun 6e team zich vanwege Corona 
redenen terugtrekt uit de competitie. In de 6e klasse poule D blijven er zodoende vijf teams over. 
De wedstrijdsecretarissen van DTS, DVO ’83, Hatac, GTTV en Twekkelerveld zijn door Ronald op de hoogte gebracht. 
Wij verzoeken tevens om de wijziging aan de betreffende teams door te geven.  
 
ETTV 1,2,3, en 4: 
Jowin de Bondt, wedstrijdsecretaris van ETTV uit Eerbeek heeft helaas meegedeeld dat alle seniorenteams zich 
vanwege Corona redenen terugtrekken uit de competitie. 
Voor het 1e team van ETTV gaat het om de 3e klasse poule C, aangaande de verenigingen Swift (D), Shot ’78, 
Torenstad, Effekt ’74 en Warnsveld. 
Voor het 2e team van ETTV gaat het om de 4e klasse poule D, aangaande de verenigingen Futura, De Veluwe, 
Ugchelen, De Toekomst en De Brug. 
Voor het 3e team van ETTV gaat het om de 5e klasse poule D, aangaande de verenigingen DSC, Smash ’70 (H), De 
Veluwe, Shot ’78 en De Brug. 
Voor het 4e team van ETTV gaat het om de 6e klasse poule C, aangaande de verenigingen Wijk 16, De Toekomst, 
DTTC, Swift (D) en Ugchelen. 
Jowin heeft alle wedstrijdsecretarissen op de hoogte gebracht . Wij verzoeken tevens om deze wijziging aan de 
betreffende teams door te geven. 
 
Effekt 1: 
Gezien de recentelijke ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen met betrekking tot Corona, heeft Gerian te Wierik, 
wedstrijdsecretaris van Effekt ’74 uit Wierden helaas moeten doorgegeven dat het 1e team zich terugtrekt uit de 
competitie. Het betreft hier de hoofdklasse poule B. De wedstrijdsecretarissen van TT Zwolle, Swift (D), Heino, Trias en 
Kampenion zijn door Gerian op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om de wijziging aan de betreffende teams 
door te geven.  
 
Rijssen 1: 
Gezien de recentelijke ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen met betrekking tot Corona, heeft Mark Pieffers,  
wedstrijdsecretaris van Rijssen doorgegeven dat het 1e team zich terugtrekt uit de competitie. Het betreft hier de 
promotieklasse poule B. De wedstrijdsecretarissen van TT Zwolle, Smash ’70 (H), DTS, Harderwijk en Blauw Wit zijn 
door Mark op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om de wijziging aan de betreffende teams door te geven.  
 
Emmeloord 3: 
Lukas Koffeman, wedstrijdsecretaris van Emmeloord heeft aan ons doorgegeven dat het 3e team zich terugtrekt uit de 
competitie. Blessureleed, waardoor onvoldoende spelers om het team op de been te houden zijn redenen van hun 
besluit. Het betreft hier de 4e klasse poule B. De wedstrijdsecretarissen van Smash ’70 (H), Zwartsluis, DTV ’84, 
Harderwijk en Wham zijn door Lukas op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om de wijziging aan de betreffende 
teams door te geven. 
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Harderwijk 1,2,3, en 4: 
Henk Vlieger, wedstrijdsecretaris van Harderwijk heeft helaas meegedeeld dat alle seniorenteams zich vanwege 
Corona redenen terugtrekken uit de competitie. 
Voor het 1e team van Harderwijk gaat het om de promotieklasse poule B, aangaande de verenigingen TT Zwolle, 
Smash ’70 (H), DTS en Blauw Wit. Rijssen 1 was al teruggetrokken, waardoor er nu nog maar vier teams overblijven. 
Voor het 2e team van Harderwijk gaat het om de 3e klasse poule E, aangaande de verenigingen Smash ’70, 
Kampenion, Heino, Hoonhorst en NTC Leogang. 
Voor het 3e team van Harderwijk gaat het om de 3e klasse poule F, aangaande de verenigingen De Brug, De Spinners, 
GTC, TT Zwolle en Swift (D). 
Voor het 4e team van Harderwijk gaat het om de 4e klasse poule B, aangaande de verenigingen Smash ’70 (H), 
Zwartsluis, DTV ‘84 en Wham. Emmeloord 3 was al teruggetrokken, waardoor er nu nog maar vier teams overblijven. 
Henk heeft alle wedstrijdsecretarissen op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om deze wijziging aan de 
betreffende teams door te geven. 
 
Twekkelerveld 1 en 4: 
Aranka Gigler, wedstrijdsecretaris van Twekkelerveld heeft in verbant met hogere gezondheidsrisico’s van enkele 
teamleden en door ziekte het 1e en 4e seniorenteam teruggetrokken uit de competitie. 
Voor het 1e team van Twekkelerveld gaat het om de 3e klasse poule H, aangaande de verenigingen DVO ’83, DTS, 
Hatac, Brookshoes en Borne. 
Voor het 4e team van Twekkelerveld gaat het om de 5e klasse poule G, aangaande de verenigingen GTTV, Hatac, 
Vitesse ’35, DVO ’83 en Dinkelland. 
Aranka heeft alle wedstrijdsecretarissen op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om deze wijziging aan de 
betreffende teams door te geven. 
 
Promotie / degradatie regeling: 
Na het terugtrekken van Effekt '74 1 uit de Hoofdklasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Harderwijk 1 uit de Promotieklasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de 
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Rijssen 1 uit de Promotieklasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de promotie 
/ degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van ETTV 1 uit de 3e klasse - Poule C heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Harderwijk 2 uit de 3e klasse - Poule E heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Harderwijk 3 uit de 3e klasse - Poule F heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Twekkelerveld 1 uit de 3e klasse - Poule H heeft de competitiecommissie besloten de 
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Emmeloord 3 uit de 4e klasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Harderwijk 4 uit de 4e klasse - Poule B heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van ETTV 2 uit de 4e klasse - Poule D heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van ETTV 3 uit de 5e klasse - Poule D heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van Twekkelerveld 4 uit de 5e klasse - Poule G heeft de competitiecommissie besloten de 
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
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Na het terugtrekken van ETTV 4 uit de 6e klasse - Poule C heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van De Toekomst 6 uit de 6e klasse - Poule D heeft de competitiecommissie besloten de promotie 
/ degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Na het terugtrekken van ENTAC 11 uit de 6e klasse - Poule F heeft de competitiecommissie besloten de promotie / 
degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten. 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

10303 VR 16 okt 20:00 Tafelten Zwolle 4 - DTS 2 

20409 DI 13 okt 20:00 De Brug 6 - De Veluwe 2 

30115 MA 12 okt 20:00 HTTV 1 - Holten 2 

50408 DI 13 okt 20:00 DSC 1 - Smash '70 (H) 8 

50509 VR 16 okt 20:00 Effekt '74 7 - Olympia (G) 3 

60710 DO 15 okt 20:00 Shot '78 6 - De Veluwe 8 
 
 

JEUGD: 
 
Bericht van de jeugdcompetitieleider: 
In de jeugdcompetitie zijn de 1e twee speelweken geweest., bijna alle geplande wedstrijden zijn gespeeld. 
Bij een enkel team zijn wedstrijden verplaatst of moeten nog verplaatst worden in verband met verkoudheden/ziekte 
van de spelers of familieleden. Het is de betreffende wedstrijdsecretarissen gelukt om deze wedstrijden nog te 
verzetten. Heel fijn dat, ondanks soms het late tijdstip, er samen een oplossing is gevonden. 
Deze bereidheid om er samen uit te komen zullen we de komende weken hard nodig hebben om met de jeugdteams te 
blijven spelen. Informeer elkaar zo snel mogelijk als je signalen krijgt dat een van jouw teams niet kan spelen door 
ziekte of om andere redenen, zodat er tijd voor overleg is.  
 
In verband met een cursus ben ik van maandag 12 t/m donderdag 15 oktober niet in bereikbaar. Vanaf vrijdag 16 
oktober ben ik als AJCL weer bereikbaar en in gelegenheid om mijn mail te lezen of op appjes te reageren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Angela Monincx 
AJCL afdeling Oost 
 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

13107 ZA 17 okt 10:00 Pearle Wezep 1 - Torenstad 2 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

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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