Senioren - Jeugd
Nummer 17 2021, 28 november (week 47)
Ab nieuws / Algemeen:
 Vervolg seniorencompetitie gestopt
Senioren:
 Van de seniorencompetitieleiders (ACL / RCL)
 Teruggetrokken teams (voordat de persconferentie plaatsvond)
 Teamopgave senioren voorjaar 2022
 Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
 Van de jeugdcompetitieleider (AJCL)
 Verplaatste wedstrijden

AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Vervolg seniorencompetitie gestopt:
Doordat de amateursport vanaf zondag 28 december vanaf 17.00 uur niet mag plaatsvinden om het aantal
contactmomenten te verminderen, was er geen andere mogelijkheid dan de competitie te beëindigen en conform onze
eerdere mededeling de stand na 5 wedstrijden als eindstand uit te roepen.
De gezondheid van ons allemaal gaat voor.
Afgelopen vrijdag heeft de overheid besloten dat deze aanvullende maatregelen gaan gelden voor de duur van drie
weken. Gedurende deze periode liggen alle competities dus noodgedwongen stil en krijgen geen vervolg.
De komende periode zullen de competitieleiders en het afdelingsbestuur zich beraden op de ontstane situatie.
Uiteraard hoopt het Afdelingsbestuur dat de situatie in het voorjaar 2022 zodanig is dat we weer competitie kunnen
spelen. Details hierover volgen zo spoedig mogelijk.
Wij gaan er vanuit dat u uw leden hierover gaat informeren.
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor alle (overheids) maatregelen en hopen dat u en uw naasten niet getroffen
zullen worden door dit virus.
Als er vragen zijn, vraag de competitiecommissie van de afdeling of het afdelingsbestuur.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groeten,
Het Afdelingsbestuur van de NTTB / Afdeling Oost
en
De competitiecommissie van de NTTB / Afdeling Oost
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SENIOREN:
Van de seniorencompetitieleiders (ACL / RCL):
Zoals hierboven al stond vermeld was er geen andere mogelijkheid dan de competitie te beëindigen. Door binnen de
lijnen van het toegestane beleid de competitie door te laten gaan, hebben we laten zien dat we vinden dat de
competitie er toe doet, dat we het belangrijk vinden om de competitie uit te spelen.
Jammer genoeg mag de competitie geen vervolg krijgen. Laten we hopen dat er in de voorjaarscompetitie 2022 weer
een volledige competitie kan worden gespeeld, inclusief het dubbel.
Teruggetrokken teams (voordat persconferentie plaatsvond):
Shot ’78 6:
Het 6e team van TTV Shot ’78 uit Deventer trekt zich terug uit de competitie. Het blijkt dat naast de 2 spelers die het al
niet meer zagen zitten, er dan nog 2 spelers uit team 6 van Shot '78 overblijven en door de nieuwe corona maatregelen
en oplopende besmettingen afhaken om de najaarscompetitie 2021 te vervolgen.
Het gaat om de 6e klasse poule A2.
Omdat het 4e team van ETTV zich in deze poule al had teruggetrokken, hoeft Gelvandria 3 in deze poule geen
wedstrijden meer te spelen.
Henk de Negro, wedstrijdsecretaris van Shot ’78 heeft de teams op de hoogte gebracht.
Effekt ’74 3:
Gerian te Wierik, wedstrijdsecretaris van TTV Effekt ’74 uit Wierden heeft wegens aanhoudende maatregelen en
stijgende corona/covid besmettingen het 3e seniorenteam teruggetrokken uit de vervolg-competitie.
Het gaat om de 2e klasse poule B1.
( Holten 1 en De Toekomst 1 )
De wedstrijdsecretarissen van bovenstaande teams (tussen haakjes) worden verzocht om de wijziging aan de
betreffende teams door te geven. Deze teams spelen dus nog eenmaal tegen elkaar.
Twekkelerveld 5:
Aranka Gigler, wedstrijdsecretaris van TTV Twekkelerveld uit Enschede heeft laten weten dat het 5e team van
Twekkelerveld zich helaas terugtrekt uit de vervolg-competitie. Redenen zijn dat er ongevaccineerden in dit team zitten,
en door een ongeval van 1 teamlid kunnen ze hierdoor geen team bij elkaar krijgen.
Het gaat om de 6e klasse poule E2. ( Dinkelland 3 en DTS 12 )
De wedstrijdsecretarissen van bovenstaande teams (tussen haakjes) zijn door Aranka op de hoogte gebracht.
Deze teams spelen dus nog eenmaal tegen elkaar.
De Trefhoek 1, 2 en 3:
Raoul Reink, wedstrijdsecretaris van De Trefhoek uit Almelo wil niemand dwingen en is genoodzaakt om zijn teams uit
de vervolgcompetitie terug te trekken. Erg spijtig, maar we zitten klem. Vanwege het stijgend aantal besmettingen is de
angst bij onze leden dusdanig gegroeid dat we de teams simpelweg niet rond krijgen. Hoe vervelend dat ook is voor de
competitieleiders en onze tegenstanders. Wij kijken uit naar de volgende competitie in minder onzekere tijden, zo
eindigt Raoul zijn relaas.
Het gaat om de volgende teams / poules:
De Trefhoek 1 / 1e klasse poule A2
( Olympia (G) 1 en Vitesse ’35 1 )
De Trefhoek 2 / 4e klasse poule B1
( Effekt ’74 5 en Brookshoes 3 )
De Trefhoek 3 / 6e klasse poule D2
( Smash (H) 9 en Effekt ’74 7 )
De wedstrijdsecretarissen van bovenstaande teams (tussen haakjes) zijn door Raoul op de hoogte gebracht. Deze
teams spelen dus nog eenmaal tegen elkaar.
De Toekomst 2:
Henk Lubberdink, wedstrijdsecretaris van De Toekomst uit Lochem heeft het 2e team van De Toekomst vanwege
oplopende coronacijfers teruggetrokken uit de vervolg-competitie
Het gaat om de 4e klasse poule G2.
Omdat het 2e team van Overa zich in deze poule al had teruggetrokken, hoeft Swift (D) 11 in deze poule geen
wedstrijden meer te spelen. Henk heeft de tegenstander op de hoogte gebracht.
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Warnsveld 2 en 3:
Ron Opstal, wedstrijdsecretaris van TTV Warnsveld heeft nu ook wegens stijgende Coronabesmettingen het 2e en 3e
seniorenteam teruggetrokken uit de competitie.
M.b.t het 2e team van Warnsveld gaat het om de 6e klasse poule A1.
Omdat het 3e team van Overa zich in deze poule al had teruggetrokken, hoeft Swift (D) 14 in deze poule geen
wedstrijden meer te spelen.
M.b.t. het 3e team van Warnsveld gaat het om de 6e klasse poule C1
( Gelvandria 2 en Swift (D) 15 )
De wedstrijdsecretarissen van bovenstaande teams (tussen haakjes) worden verzocht om de wijziging aan de
betreffende teams door te geven. Deze teams spelen dus nog eenmaal tegen elkaar.
Tafeltennis Zwolle 5:
Charlotte Appels, wedstrijdsecretaris van Tafeltennis Zwolle is helaas genoodzaakt om team 5 (Tafeltennis Zwolle
senioren) terug te trekken voor de laatste wedstrijden.
Door allerlei omstandigheden (Corona, blessure, niet gevaccineerd etc.) hebben ze nog maar één vaste speler over.
Het gaat om de 3e klasse poule A2.
( Smash (H) 6 en Heino 5 )
De wedstrijdsecretarissen van bovenstaande teams (tussen haakjes) worden verzocht om de wijziging aan de
betreffende teams door te geven. Deze teams spelen dus nog eenmaal tegen elkaar.
MTC 1:
Door Wim Krijgsman van MTC uit Markelo is vanwege uitbreiding van de Corona besmettingen het 1e team
teruggetrokken uit deze najaarscompetitie.
Het betreft de 3e klasse poule E1.
Omdat er geen team meer in deze poule zijn overgebleven, is een vervolg niet mogelijk.
Vined 3:
Op de valreep heeft afgelopen vrijdagmiddag wedstrijdsecretaris Hans Speek voor Vined 3 de handdoek in de ring
gegooid i.v.m. Corona. Vanwege een onvolledig team zag Hans geen noodzaak om het 3e team te laten spelen. Dat
we dit als een officiële terugtrekking moeten zien houden we in het midden, Vined 3 is feitelijk al gedegradeerd.
Vined 3 komt uit in de 4e klasse poule C2.
Teamopgave senioren voorjaar 2022:
De teams van de senioren dienen uiterlijk donderdag 16 december 2021 definitief ingediend te zijn in NAS. We
publiceren vooraf nog de instructie teamopgave voor verdere informatie. Het is belangrijk om deze goed door te lezen
aangezien er op diverse vlakken aanpassingen zijn gedaan die ook verband hielden met de eerste competitie na de
COVID-19 stopzetting.

Verplaatste wedstrijden:
Die waren er wel, maar hebben geen betekenis meer.

JEUGD:
Van de jeugdcompetitieleider (AJCL):
Coronamaatregelen:
Zoals jullie ongetwijfeld ook hebben meegekregen, zijn er afgelopen vrijdag (26-11-2021) weer nieuwe maatregelen
afgekondigd. Grootste knelpunt voor ons is dat sporten na 17.00 uur niet meer is toegestaan.
Dit betekent gelukkig dat de competitie vooralsnog gewoon door lijkt te kunnen gaan, alleen moeten alle wedstrijden
waarin 10 sets gespeeld worden uiterlijk om 13:30 uur beginnen. Als we ons hieraan houden kunnen we de jeugd
gewoon de competitie laten afronden.
Laten we met z'n allen wel rekening blijven houden met de regelementen die zijn opgelegd, maximaal 1 begeleider en
geen supporters. Wanneer we ons aan deze regels houden is de kans het grootst dat de jeugd kan blijven
tafeltennissen.
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Jeugdplatform:
Het is voor iedereen (in ieder geval voor mij) een moeilijk seizoen geweest waar we een nieuwe vorm van wedstrijden
hebben ingevoerd en we terugkwamen van ruim een jaar geen competitie te hebben gespeeld. Ik wil graag horen hoe
dit ervaren is (mag altijd per mail) maar nog liever heb ik een uit de verenigingen gedragen mening. Zeer binnenkort is
er een evaluatie over dit seizoen gepland vanuit het jeugdplatform. Verschillende clubs zijn hier al bij aangemeld, maar
niet alle clubs met jeugd. Voor meer informatie over het jeugdplatform en om bij de meetings aanwezig te zijn neem
contact op met onze afdelingsondersteuner John van Hoeven. afdelingsondersteuner@nttb-oost.nl
Dit platform heeft een zeer belangrijke stem in het vervolg van de jeugdcompetitie, zo is hier bijvoorbeeld besloten voor
de jeugd de landelijke competitie te volgen in plaats van het 5+2 systeem van de senioren in Oost. Hier iets inbrengen
heeft dus effect!
De belangrijkste uitslagen van de evaluatie zal ik via het competitiebulletin met jullie delen.
Volgend seizoen (voorjaar 2022)
De deadline voor het indienen van de landelijke teams is 12-12-2021, voor de teams die een landelijke plek ambiëren.
Let hier op, dit is de dag na de laatste wedstrijd.
Verder wil ik voorlopig doen alsof er volgend seizoen niets aan de hand is, de deadline voor indienen van de nieuwe
teams wil ik voorlopig ook handhaven op 19-12-2021. Ook dit is zeer snel na de laatste wedstrijd, zorg a.u.b. dat de
teams in ieder geval zijn ingeschreven, spelers kunnen later altijd toegevoegd worden. Geef eventuele onzekerheden
ook graag aan zodat ik daar rekening mee kan houden.
Ik ga er vanuit dat we volgend seizoen gewoon weer 10 wedstrijden gaan spelen, de speeldagen zijn de volgende
(conform landelijk):
5, 12 en 26 februari
12 en 19 maart
2, 9, 16, 23 en 30 april

Verplaatste wedstrijden:

11127 ZA
15106 ZA

4 dec
11 dec

10:00 DTS 1
14:00 Rijssen 2

-

De Veluwe 3
Torenstad 2

Nog een datum te bepalen:
11125
12123
13124
18115

Smash '70 (H) 3
HATAC 1
Swift (D) 2
De Veluwe 5

-

Blauw-Wit 1
NTC Leogang 1
De Brug 2
Borne 1

____________________________________________________________________________________

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