Senioren - Jeugd
Nummer 24 2020, 11 oktober (week 41)
Ab nieuws / Algemeen:
• Oproep nieuwe ACL
• Boetes
Senioren:
• Teruggetrokken team(s)
• Promotie / degradatieregeling
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Bericht van de jeugdcompetitieleider:
• Verplaatste wedstrijden

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Oproep nieuwe ACL:
Helaas moeten wij u melden dat Henk Teunissen aan het eind van deze competitie stopt als competitieleider (ACL)
Henk heeft de afgelopen jaren veel en goed werk verzet, zodat de senioren van hoofd t/m. de 3e klasse een
gestructureerde en sportieve afdelingscompetitie hebben kunnen spelen.
Het afdelingsbestuur is dan ook per direct op zoek naar vervanging, we zoeken:
- een Algemene Competitieleider (ACL) voor de senioren: Hoofdklasse t/m 3e klasse
Mocht iemand deze zeer dankbare taak op zich willen nemen, dan horen wij het graag.
De nieuwe competitieleider zal al meewerken aan de indeling voor komend seizoen; deze indeling wordt vanaf begin
december gemaakt.
Mocht er geen competitieleider gevonden worden dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de
komende competitie.
Daarom ook deze oproep: Geef je op als ACL !!
Als je iemand anders in je omgeving weet die dit zou willen doen, vraag diegene dan zich aan te melden.
Graag zo spoedig mogelijk een reactie.
Met vriendelijke groet,
Sven Kaptein
Bestuurslid Breedtesport
NTTB / Afdeling Oost
Tel
Mobiel
E-mail

0527 857745
06 12719256
s.kaptein@nttb-oost.nl
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Boetes:

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost

Volgnr.
SO32
SO33
SO34
SO35
SO36
SO37
SO38

Wnr.
50207
60210
11110
30708
30109
40710
30312

Vereniging / team
GTC 4
Hasselt 1
Kampenion 4
Olympia (G) 2
Swift (D) 10
Vitesse '35-5
Warnsveld 2

SO39
SO40

30111 Wijk 16-1
30210 Wijk 16-2

Nr.
8
8
8
8
8
8
8

Omschrijving
Bondsnummer speler C onjuist/onvolledig ingevuld
Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (60215)
Pers.res. Spelers Y en Z onjuist op wedstr.form.
Wedstrijdnummer niet vermeld
Speler Z niet als invaller vermeld op het wedstr.form.
Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (40703)
Naam vereniging en teamnummer niet vermeld
Gamestanden wedstrijd A-X afwijkend op form. en
8 NAS
10 Wedstrijdformulier naar verkeerde ACL / RCL

Bedrag in €
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

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:
Teruggetrokken team(s):
Twekkelerveld 2:
Aranka Gigler, wedstrijdsecretaris van Twekkelerveld heeft m.b.t. Corona ook het 2e seniorenteam teruggetrokken uit
de competitie.
Het betreft hier om de 4e klasse poule H. De wedstrijdsecretarissen van Brookshoes, NSH, Vitesse ’35, DTS en Hatac
zijn door Aranka op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens om de wijziging aan de betreffende teams door te
geven.
Dinkelland 1,2,3, en 4:
Henny Hut, wedstrijdsecretaris van Dinkelland heeft vanwege diverse afmeldingen en stijgende Corona helaas
meegedeeld dat alle seniorenteams zich terugtrekken uit de competitie.
Voor het 1e team van Dinkelland gaat het om de 3e klasse poule G, aangaande de verenigingen DTS, Olympia (G),
Entac, Thibats en Effekt ’74.
Voor het 2e team van Dinkelland gaat het om de 5e klasse poule F, aangaande de verenigingen Twekkelerveld, Borne,
DTS, Vitesse ’35 en Entac.
Voor het 3e team van Dinkelland gaat het om de 5e klasse poule G, aangaande de verenigingen GTTV, Hatac, DVO ’83
en Vitesse ‘35. Hiermee blijven er maar vier teams over in deze poule.
Voor het 4e team van Dinkelland gaat het om de 6e klasse poule F, aangaande de verenigingen Entac, Twekkelerveld,
Thibats en DTS waardoor er nu nog maar vier teams in deze poule overblijven.
Henny heeft alle wedstrijdsecretarissen van de betreffende verenigingen op de hoogte gebracht. Wij verzoeken tevens
om deze wijzigingen aan de betreffende teams door te geven.

Promotie / degradatie regeling:
CB24 - Na het terugtrekken van Dinkelland 1 uit de 3e klasse - Poule G heeft de competitiecommissie besloten de
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
CB24 - Na het terugtrekken van Twekkelerveld 2 uit de 4e klasse - Poule H heeft de competitiecommissie besloten de
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
CB24 - Na het terugtrekken van Dinkelland 2 uit de 5e klasse - Poule F heeft de competitiecommissie besloten de
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
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CB24 - Na het terugtrekken van Dinkelland 3 uit de 5e klasse - Poule G heeft de competitiecommissie besloten de
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.
CB24 - Na het terugtrekken van Dinkelland 4 uit de 6e klasse - Poule F heeft de competitiecommissie besloten de
promotie / degradatie regeling voor deze poule ongewijzigd te laten.

Verplaatste wedstrijden:

40115 DO
50120 VR
50212 DO

22 okt
16 okt
8 okt

20:00 Heino 8
20:00 Heino 10
20:00 Heino 9

-

s-Heerenbroek 1
Olst 2
NTC Leogang 5

JEUGD:
Bericht van de jeugdcompetitieleider:
Bij de jeugd zijn op het laatste moment nog enkele wijzigingen geweest rond de wedstrijden van 10 oktober door uitval
van zieke spelers.
In overleg met de wedstrijdsecretarissen hebben we voor een praktische insteek gekozen. Met hulp van invallers en
soms kleinere teams zijn de wedstrijden zo veel mogelijk doorgegaan.
Het invullen van de NTTB-app gaat nog niet altijd even soepel. Het is handig om eventuele vragen of problemen in het
gebruik te melden op dwf@tafeltennis.nl. Zo kunnen zij aan de hand van de huidige ervaringen de app verbeteren. En
daar heeft iedereen profijt van!
Ook als de NTTB-app problemen geeft is het belangrijk om NAS in te vullen.
Daar lukt het vaak wel. Geeft ook NAS problemen meld dit dan even via de mail op ajcl@nttb-oost.nl
De komende week ben ik pas op vrijdag 16 oktober in de gelegenheid om te reageren op mails of de app i.v.m. een
cursus.
Een fijne week toegewenst!
Angela Monincx
AJCL afdeling Oost
Verplaatste wedstrijden:

10108 ZA
19109 ZA

17 okt
17 okt

10:00 Trias 1
09:30 Wijhe 3

-

Staphorst 1
Smash '70 (H) 5

_____________________________________________________________________________________________

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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