Senioren - Jeugd
Nummer 3 2021, 13 juni (week 23)
Ab nieuws / Algemeen:
• Indienen teams najaarscompetitie 2021
• Update lijst met wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren)
Senioren:
• Introductie (even voorstellen) nieuwe ACL
Jeugd:
• Introductie (even voorstellen) nieuwe AJCL

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Indienen teams najaar 2021:
Vanaf afgelopen vrijdag kunnen de teamopgaven voor de jeugd en senioren m.b.t. de najaarscompetitie 2021
ingediend worden. Voor de jeugd moeten deze uiterlijk zondag 5 september 2020 en voor de senioren uiterlijk
woensdag 8 september 2020 in NAS definitief zijn ingediend. Daarvoor zijn er twee datums gekozen om de teams in
concept te zetten, donderdag 24 juni en donderdag 19 augustus. Deze datums zijn gekozen om verenigingen de ruimte
te geven om alvast te inventariseren welke leden wel/niet willen spelen, want Corona zou maar zo weer roet in het eten
kunnen gooien. Voor de competitiecommissie is het alvast een indicatie hoeveel teams er voor de competitie zijn te
verwachten om een interessante competitie in elkaar te draaien. Zie ook verder de informatie in het vorige bulletin nr. 2
2021. Alle teamopgaven die na 5 september (jeugd) en 8 september (senioren) binnenkomen worden beboet en lopen
het risico niet ingedeeld te worden, er kan dan geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen van
de teams.
Als verenigingen teams willen laten samenspelen op één bepaalde dag i.v.m. zaalbeschikbaarheid laten de
wedstrijdsecretarissen dan in de algemene opmerkingen precies vermelden welke teamnummers op welke dag
moeten samenspelen en niet zoals bijvoorbeeld “alle maandagteams samen en alle vrijdagteams samen”.
Dit zou veel duidelijker zijn en misverstanden voorkomen.
Bijzonderheden:
• Denkt u eraan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief indienen” ook
moet worden gedaan.
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men
dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL.
• Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment met het invoeren van uw teams. Er is deze keer heel weinig tijd
beschikbaar voor de organisatie van de najaarscompetitie. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de
indeling kan worden gepubliceerd.
• Leden die competitie gaan spelen in het najaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”.
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 september of eerder aangemeld
dienen te zijn in NAS als competitiegerechtigd lid.
Update lijst met wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren):
Als bijlage is de lijst met de wedstrijdsecretarissen van jeugd en senioren toegevoegd, daarin staan de laatste
wijzigingen in het rood aangegeven. Graag controleren of de lijsten nog kloppen en doorgeven welke aanpassingen er
eventueel moeten worden doorgevoerd.
Het is beslist noodzakelijk dat de verenigingen de juiste gegevens van bestuur en functionarissen, eventuele wijziging
van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden.
Ook verzoeken wij degene die geen mail meer hoeft te krijgen dit door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mede
bestuursleden, trainers en/of reserves die zodoende uit het adresboek gehaald kunnen worden.
Met deze update kunnen wij, voordat de najaarscompetitie 2021 begint alles mooi opschonen en met een schone lei
beginnen.
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SENIOREN:
Introductie (even voorstellen) nieuwe ACL:

Han Oldenburg, 67 jaar, getrouwd, gepensioneerd.
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
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JEUGD:
Introductie (even voorstellen) 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
______________________________________________________________________________________

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Han Oldenburg
Soerensebeek 18
8033 DM Zwolle
Tel.nr. 06-55964952
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
Wouter Zegers
H.W. Iordensweg 136
7384 AK Wilp (GLD)
Tel.nr. 06-57099583
ajcl@nttb-oost.nl
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