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Nummer 14  2021, 7 november (week 44) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Boetes 
 

Senioren: 

 Teruggetrokken team 

 Verplaatste wedstrijden 
Jeugd: 

 Jeugdcompetitie en QR-codes 

 Verplaatste wedstrijden 

 Mededeling  
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO53 60311 Holten 4 14 
Speler Z niet gerechtigd om in te vallen (uitslag 
aangepast) 

         
Vervallen  

SO55 40110 De Veluwe 4 10 Formulier verstuurd naar verkeerd adres, ACL ipv RCL            5,00  

SO56   De Veluwe 5+6+ 7 9 
Het niet tijdig ingeven/verifiëren door de wedstrijdsecr. 
in NAS (40413, 60313, 60813)          15,00  

SO57 60310 De Veluwe 6 8 Bezoekende vereniging/teamnummer niet vermeld            5,00  

SO58 50411 DSC 1 8 Bezoekende vereniging/teamnummer niet vermeld 5,00  

SO59 40610 Entac 7 8 Bondsnummer spelers B en C onjuist ingevuld            5,00  

SO60 34114 ETTV 2 8 
Onvolledig ingevuld formulier, geen 
vereniging+teamnr. 5,00  

SO61   Harderwijk 1+3 9 
Het niet tijdig ingeven/verifiëren door de wedstrijdsecr. 
in NAS (15114, 50214)          10,00  

SO62 24114 Pearle Wezep 3 9 
Het niet tijdig ingeven/verifiëren door de wedstrijdsecr. 
in NAS            5,00  

SO63 40613 Quick '20 2 8 Wedstrijdnummer onjuist/onvolledig ingevuld (21114)            5,00  

SO64 40210 Rijssen 4 8 Persoonlijke resultaten spelers B en C onjuist ingevuld            5,00  

SO65 23110 Smash '70 5 8 
Onvolledig ingevuld formulier, geen 
vereniging+teamnr. 5,00  

JO06 17113 De Veluwe 4 9 
Het niet tijdig ingeven/verifiëren door de wedstrijdsecr. 
In NAS            5,00  

JO07 13120 Harderwijk 1 9 
Het niet tijdig ingeven/verifiëren door de wedstrijdsecr. 
In NAS            5,00  

JO08 15120 Olympia (G) 1 9 
Het niet tijdig ingeven/verifiëren door de wedstrijdsecr. 
In NAS            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 
 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl


 

C O M P E T I T I E B U L L E T I N  
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SENIOREN: 
 
Teruggetrokken team: 
 
ETTV 1: 
Jowin de Bondt, wedstrijdsecretaris van ETTV uit Eerbeek heeft wegens stijgende Coronabesmettingen het 1e 
seniorenteam helaas teruggetrokken uit de competitie. Het gaat om de 3e klasse poule E. 
De wedstrijdsecretarissen van De Brug, MTC, Swift (D), Torenstad en Olst worden verzocht om de wijziging aan de 
betreffende teams door te geven. 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties. 
 
 

JEUGD: 
 
Jeugdcompetitie en QR Codes: 
 
Beste jeugdwedstrijdsecretarissen, 
  
Afgelopen dinsdag zijn de coronamaatregelen per aanstaande zaterdag 6 november 2021 weer aangescherpt. De 
maatregel die onze sport het zwaarst treft is het verplichten van een geldige QR-code om toegang te krijgen tot de 
accommodaties voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit raakt alle jeugdspelers die op het moment van spelen ouder dan 18 
jaar zijn. Deze vallen onder de nieuwe regels en moeten een geldige QR-code laten zien om binnen te komen. Ik wil 
iedereen met klem verzoeken te informeren of deze spelers een geldige QR-code kunnen laten. Het laatste wat de 
vrijwilliger bij de ontvangende club wil is iemand naar huis sturen. Laten we zorgen dat we elkaar niet in die situatie 
hoeven te brengen.  
  
Begeleider jeugdteam vrijgesteld van QR-code 
Bij een jeugdteam is reglementair een volwassen begeleider/coach verplicht en deze persoon is mijns inziens dus 
functioneel aanwezig en daarom heeft deze persoon vrijstelling voor het tonen van een QR-code aldus NOC*NSF: 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland 
  
Dit betekent wel dat er per jeugdteam dan ook echt maar één begeleider/coach kan zijn. In het geval van meerdere 
begeleiders vervalt het functioneel aanwezig zijn en zal iedereen een geldige QR-code moeten kunnen laten zien. 
  
Eventueel verzetten wedstrijden 
Gezien de korte termijn zal ik coulant zijn in het accepteren van het eventueel uitstellen/verzetten van wedstrijden. Er 
zullen dit weekend geen boetes worden gegeven voor het  niet komen opdagen, informeer  de tegenstander hier wel 
over. 
  
Ten slot wil ik nog opmerken dat de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels bij de ontvangende vereniging 
ligt. Accepteer dit als bezoeker, vermijd discussies over dit onderwerp, laat iedereen in zijn/haar waarde en laat de 
handhaving over aan de bevoegde instanties.  
  
Ik wil jullie allemaal veel succes en sterkte met de extra taken die erbij zijn gekomen. 
  
Met sportieve groet, 
  
Wouter Zegers  
AJCL | NTTB / Afdeling Oost 
0657099583 
 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties. 
 
 
 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
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pagina 3 van 3 

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

 
 
Mededeling: 
 
De volgende wedstrijd is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum: 
 
19125    Vitesse ‘35 1  -              HATAC 1 
  
Er staan nog diverse wedstrijden die uitgesteld zijn open, deze moeten voor het eind van de competitie gespeeld zijn. 
Ik weet uit ervaring dat het lastig is, maar wees creatief. Zaterdag is niet de enige dag waarop gespeeld hoeft te 
worden, en een team van 4 zou 2 wedstrijden tegelijk kunnen spelen. 
  
Wouter Zegers  
AJCL | NTTB / Afdeling Oost 
0657099583 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren   Jeugd 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse  HK t/m. startersklasse 
Han Oldenburg   Albert Kuiper   Wouter Zegers 
Soerensebeek 18   Kapperserf 6    Ruys de Beerenbrouckstraat 133 
8033 DM  Zwolle   7951 JB  Staphorst  7331 LR  Apeldoorn 
Tel.nr. 06-55964952   Tel.nr. 06-44332934  Tel.nr. 06-57099583 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl  

mailto:acl@nttb-oost.nl
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