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Nummer 26  2020, 18 oktober (week 42) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Najaarscompetitie 2020 opgeschort 

• Oproep nieuwe ACL (reminder) 

• Boetes 
 

Senioren: 

• Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

• Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Najaarscompetitie 2020 opgeschort: 
Zoals u allen in het bulletin nr. 25 heeft kunnen lezen, heeft de overheid afgelopen dinsdagavond laten weten dat alle 
amateursporten hun competities moeten staken. Dit heeft ook betrekking tot de afdelingscompetitie najaar 2020 van de 
NTTB / Afdeling Oost. 
Nadat dit ook al in de voorjaarscompetitie 2020 is voorgevallen, zijn nu ook alle jeugd- en seniorenwedstrijden in de 
afdelingscompetitie najaar 2020 opgeschort. Door de aangescherpte Covid-19 maatregelen was deze keuze helaas 
niet te vermijden. Binnenkort zal de competitiecommissie u verder informeren wat dit voor gevolgen heeft. 
Blijf gezond, laten we hopen dat deze gedeeltelijke lockdown niet zolang duurt als de vorige. 
 
Oproep nieuwe ACL (reminder): 
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            0527 857745 
Mobiel      06 12719256 
E-mail       s.kaptein@nttb-oost.nl 
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Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO41 10411 Blauw Wit 3 8 Geen datum vermeld op wedstrijdformulier 5,00  

SO42 50610 DTS 10 8 Vereniging en teamnummer niet ingevuld           5,00  

SO43 20211 Emmeloord 1 8 Geen pers. res. Speler A vermeld op wedstr. form. 5,00  

SO44 11411 Swift (D) 5 15 Onvolledig team 11,50  

SO45   Trias 10 Wedstr. form. te laat ontvangen 10211/11112/20412           5,00  

SO46 50312 Trias 6 10 Wedstrijdformulier te laat ontvangen           5,00  

SO37 40710 Vitesse '35-5 8 Wedstrijdnummer onjuist ingevuld (40703) vervallen 

JO02   Emmeloord 1+2 10 Wedstrijdformulieren 19111 + 21108  niet ontvangen           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: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties 
 

JEUGD: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

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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