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Nummer 15  2021, 18 november (week 46) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Vervolg seniorencompetitie 

 Boetes 
 

Senioren: 

 De poules zijn gesplitst 

 Teruggetrokken teams 

 Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

 Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Vervolg seniorencompetitie: 
 
Het Afdelingsbestuur en de Competitiecommissie hebben besloten om de senioren competitie door te laten gaan 
conform de maatregelen die de overheid verder heeft toegekend. 
Dat betekent dat Han en Albert alle poules gesplitst hebben, dat wij het vervolg van de promotie- en degradatiepoules 
d.m.v. dit bulletin bekend maken en dat er conform de landelijke richtlijnen van de rijksoverheid gespeeld moet worden. 
  
Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
 
Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden: 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het AB en de Competitiecommissie 
 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

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

        
vervallen  

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

           
vervallen  

SO66 60814 DTV '84 4 8 Persoonlijke resultaten onjuist/onvolledig ingevuld            5,00  

SO67 60114 ETTV 4 8 Afkomstig van de vereniging niet ingevuld            5,00  

SO68 32113 Heino 6 10 Wedstrijdformulier naar verkeerde ACL / RCL 5,00  

SO69 60215 Smash In 3 8 Bondsnummer speler Z onjuist/onvolledig ingevuld 5,00  

SO70 60814 Swift (D) 16 8 Persoonlijke resultaten onjuist/onvolledig ingevuld            5,00  

SO71 12115 Trias 2 10 Wedstrijdformulier niet of te laat ontvangen            5,00  

SO72 50513 Trias 6 10 Wedstrijdformulier niet of te laat ontvangen 5,00  

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

 
 

https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=3e48031949&e=c0229e9b3f
https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=f762caf614&e=c0229e9b3f
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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: 
 
De poules zijn gesplitst: 
 
Het heeft wat zweetdruppels gekost, maar alle poules zijn nu gesplitst. Wij hebben gekeken naar de thuis en 
uitwedstrijden in de voorafgaande vijf / zes wedstrijden van de halve competitie. Vervolgens ook naar de zaalbezetting 
gekeken, wij zien dat er en paar datums zijn waar verenigingen mogelijk een beetje mee in de knel komen. Wij hebben 
in een enkel geval de uit en thuis wedstrijden weer omgedraaid. Wij hopen dat de wedstrijdsecretarissen daar flexibel 
mee omgaan en er onderling uit gaan komen. De thuis en uitwedstrijden zijn zo goed mogelijk verdeeld, mocht het dus 
zo uitkomen dat een uit en thuiswedstrijd omgewisseld of op een andere dag kan worden gespeeld, dan verzoeken wij 
dat in onderling overleg te doen. Dat er bepaalde teams gelijktijdig thuis willen spelen werd een onmogelijke puzzel. 
De eerste drie en/of vier teams uit de poules van 6 en 7 teams gaan strijden om het kampioenschap en de andere drie 
teams (4e, 5e en 6e plaats) om de degradatieplekken. 
Als bijlage is het competitieprogramma NJ 2021 per 18-11-2021 toegevoegd, de poules van de voorafgaande halve 
competitie staan hierin en de promotiepoules met een toegevoegde nr. 1 en de degradatiepoules met een 
toegevoegde nr. 2. 
Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen vriendelijk om de teams te informeren over de gesplitste poules. Voor 
meerdere verengingen begint deze nacompetitie (promotie/degradatiepoules) aanstaande maandag. 
 
Teruggetrokken teams: 
 
GTTV 1: 
André ter Riet, wedstrijdsecretaris van GTTV uit Enschede heeft naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de 
overheid en de aangekondigde maatregelen i.o.m. de spelers van het 1e team aangegeven zich terug te trekken uit de 
competitie. Het gaat om de 5e klasse poule C / degradatiepoule 5-C2. 
De wedstrijdsecretarissen van Twekkelerveld 2 en Olympia (G) 2 worden verzocht om de wijziging aan de betreffende 
teams door te geven. Helaas is er voor deze beide teams helaas maar één wedstrijd te gaan, welke gaat om één 
degradatieplek. In een poule van vijf teams degradeert er één team. 
 
Olst 2: 
 
Ons 2e team van TTV Olst (5e klasse poule F / promotiepoule 5-F1) trekt zich terug, uit de laatste paar wedstrijden. 
Gezien de huidige ontwikkelingen, en opgelegde regels vinden sommige teamgenoten/spelers het niet de moeite meer 
om de laatste 2 ronden uit te spelen. We zouden dan beide wedstrijden maar met 2 spelers komen, wat voor zowel 
Kampenion 8 en Smash ’70 (H) 8 ook geen leuke situatie is. Zij kunnen beter onderling uitmaken wie er winnaar wordt 
in onze poule. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jorgen Hattink 
Voorzitter/wedstrijdsecretaris TTV OLST 
 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties. 
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JEUGD: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

17113 ZA 13 nov 10:30 De Veluwe 4 - NTC Leogang 3 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

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  
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