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Nummer 1  2021, 14 Januari (week 2) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

• Najaarscompetitie 2020 gestopt 

• Even voorstellen, onze nieuwe ACL en AJCL 

• Definitieve boetelijst najaar 2020 (senioren en jeugd) 
 

Senioren: 

• Afscheid / dankwoord ACL 
 

Jeugd: 

• Angela Monincx gestopt 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Najaarscompetitie 2020 gestopt: 
Op 18 oktober 2020 hebben we helaas de najaarscompetitie moeten opschorten, waarna op maandag 14 december de 
lockdown werd aangekondigd en deze op dinsdag 12 januari is verlengd tot en met ten minste 9 februari. Aangezien er 
dus geen zicht is op wanneer er weer competitie gespeeld mag worden zien we de weken wegtikken dat de 
najaarscompetitie nog met dezelfde teams (en teamsamenstellingen) uitgespeeld kan gaan worden in het voorjaar. 
Zodoende hebben we als competitiecommissie in overleg met het afdelingsbestuur besloten de najaarscompetitie 2020 
niet meer uit te spelen. Het jaar 2020 was een jaar van historische dieptepunten: twee competities in 1 jaar die we niet 
kunnen afronden wat naast de alle COVID-19 ellende eigenlijk alleen maar bijzaak is. 
  
Het is helaas nog onduidelijk wat 2021 ons gaat brengen. Normaliter zouden we al druk bezig zijn met de 
voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie. Het is in ieder geval duidelijk dat de voorjaarscompetitie 2021 niet in 
normale vorm kan gaan plaatsvinden. Verder kunnen we er helaas nog niets zinnigs over zeggen en blijven we de 
mogelijkheden in de gaten houden voor een (alternatieve) competitie. 
  
Inmiddels hebben we gelukkig wel weer capaciteit om een competitie te kunnen organiseren. We zijn blij te kunnen 
melden dat Han Oldenburg de nieuwe ACL is geworden en Wouter Zegers als AJCL aantreedt. 
  
Voor de eventuele invulling van een (alternatieve) voorjaarscompetitie komen we dus nog bij u terug. 
  
Blijf gezond! 
  
Met sportieve groet, 
De competitiecommissie 
 
Even voorstellen, onze nieuwe ACL: 
 
Han Oldenburg, 67 jaar, getrouwd, gepensioneerd.  
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Met tafeltennissen begonnen bij Gossima in Voorburg op 13-jarige leeftijd. Vanaf mijn 18de een aantal jaren op een 
behoorlijk, landelijk niveau gespeeld, voornamelijk bij VVV in Leidschendam.  
Na de militaire dienstplicht nog een aantal jaren op afdelingsniveau gespeeld bij ATTC in Alphen a/d Rijn. 
Intussen getrouwd, kleine kinderen, druk en gestopt met tafeltennis. 
Nadat ik in 1990 naar Zwolle ben verhuisd, weer begonnen, bij Be Quick’62 in de Aa-Landen. Top afdeling/ laagste 
landelijke niveau. Bestuurlijk actief als secretaris, wedstrijdsecretaris, voorzitter, en ik ben ook trainer geweest. 
Vanaf 2007 was het beste er als speler wel vanaf, zeker na een heupoperatie. Nu sla ik wekelijks nog een balletje voor 
mijn plezier. 
 
In de fusievereniging Tafeltennis Zwolle ben ik nog enkele jaren actief geweest als bestuurslid Technische Zaken. 
Tegenwoordig houd ik me alleen nog maar bezig met de organisatie van het Diederik Steunenberg Toernooi, een 
jaarlijks terugkerend landelijk jeugdtoernooi. 
 
Ik heb chemische technologie gestudeerd aan de HTS in Den Haag. Heb vanaf 1978 bij Sikkens in Sassenheim 
gewerkt als laborant. In Zwolle vanaf 1990 bij Schaepman’s Lakfabrieken als laboratorium manager. Vanaf 2013 nog 
enkele jaren werkzaam geweest als technisch directeur. Eind 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar als 
consultant nog enige dagen per week verbonden met het bedrijf dat nu in Kampen gesitueerd is en onderdeel uitmaakt 
van Hempel. 
 
Als pensionado heb ik (eigenlijk best wel) wat tijd en energie over. Daarom maar ja gezegd op de vraag of ik oren had 
naar de openstaande vacature van ACL! 
 
Met vriendelijke groet, 
Han Oldenburg 
 
 
Even voorstellen, onze nieuwe AJCL: 
 
Hallo allemaal, 
 

 
 
Ik ben Wouter Zegers, 30 jaar waarvan ik al meer dan de helft van mijn leven bij Trias in Twello rondloop, en eigenlijk 
altijd wel diverse taken rond de jeugd heb opgepakt. Nu de afdeling Oost zonder AJCL zit wil ik deze taak ook op mij 
nemen, de jeugdcompetitie is namelijk ontzettend belangrijk voor onze verenigingen en onze sport. Ik hoop dat we 
allemaal prettig met elkaar zullen samenwerken, en hoop dat jullie me altijd kunnen vinden mochten er aanmerkingen 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wouter Zegers 
 
 
Definitieve boetelijst najaar 2020: (senioren en jeugd) 
Nu alle bezwaren zijn behandeld, zie hierbij de toegevoegde bijlage van de definitieve boetelijst najaar 2020. 
 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle  
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl 
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SENIOREN: 
 
Afscheid / dankwoord ACL: 
Ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking, we zien elkaar vast wel een keer ergens in tafeltennis land. Jullie 
nieuwe ACL, Han Olenburg wens ik veel succes als competitieleider van de Hoofdklasse t/m. 3e klasse.  
Een sportieve voorjaarscompetitie toegewenst. 
 
Groeten, 
Henk Teunissen 
 
 

JEUGD: 
 
Angela Monincx gestopt: 
Ik ben helaas genoodzaakt om per direct te stoppen als jeugdcompetitieleider. Deze keuze heb ik gemaakt op basis 
van een combinatie van factoren. Door veranderingen in mijn werk gecombineerd met privé omstandigheden, lukt het 
mij niet om dit goed te combineren met het AJCL-schap. Ik begrijp dat dit heel vervelend is voor de NTTB-afdeling 
Oost. Ik had het graag anders gedaan, maar dit gaat niet. 
Ik hoop dat jullie meedenken in het vinden van een nieuwe jeugdcompetitieleider. Alle suggesties zijn welkom! 
Dank voor de samenwerking, ook al was deze kort. Heel veel tafeltennisplezier toegewenst. 
 
Groeten, 
Angela Monincx 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


