
 
Senioren - Jeugd 

 
 

pagina 1 van 2 

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

 
Nummer 19  2022,  22 mei (week 20) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Overlijdensbericht Fokke Kraak 

 Uitnodiging Algemene ledenvergadering (reminder) 

 Voorbereiding najaarscompetitie 2022 

 Boetes 
 

Senioren: 

 Verplaatste wedstrijden 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Overlijdensbericht Fokke Kraak: 
Met verslagenheid heeft het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost kennis genomen van het zeer plotseling overlijden 
van Fokke Kraak op woensdag 18 mei jl. 
Fokke was lid van de kascommissie en nam in mei 2015 het penningmeesterschap op zich. 
 
Fokke zorgde niet alleen voor een uitstekende financiële administratie maar was tevens een zeer bevlogen bestuurder. 
Hij enthousiasmeerde de verenigingen om vele tafeltennisactiviteiten te organiseren en maakte de subsidie voor de 
geslaagden aan de trainerscursussen inzichtelijker.  
Fokke was geen lid van de bondsraad maar was regelmatig aanwezig op de bezoekerstribune, een ware bestuurder in 
hart en nieren. 
 
Maar bovenal was Fokke een prachtig mens, een ware levensgenieter maar ook iemand die oog en oor had voor de 
medemens. 
Niet alleen het bestuur van de afdeling zal hem missen maar ons medeleven gaat ook uit naar de vereniging HATAC 
uit Haaksbergen. Fokke was ook daar penningmeester en tevens secretaris. 
 
Fokke zal aanstaande dinsdag in besloten kring gecremeerd worden. 
 
Het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost 
 
 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering (reminder): 
De uitnodiging, agenda alsmede de financiële stukken voor de ALV die, zoals u al weet, op donderdag 2 juni 2022 bij 
Swift (D) te Deventer gehouden wordt, is afgelopen week aan u verstuurd. 
Gelieve uw punten voor de rondvraag schriftelijk of per e-mail in te dienen vóór 30 mei 2022 bij ondergetekende.  
 
Locatie:  TTV Swift (D) 
  Bekkumerstraat 11 
  7416 ZN Deventer 
Aanvang: 20.00 uur 

Met vriendelijke groeten, 

Marleen van Ulsen - van de Vooren 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
secretaris@nttb-oost.nl 
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Voorbereiding najaarscompetitie 2022: 
De competitiecommissie van de afdeling Oost is afgelopen donderdagavond bij elkaar geweest. Voor nu kunnen wij u 
alvast mededelen dat de definitieve en uiterste inschrijfdatum voor de najaarscompetitie 2022, voor de senioren en de 
jeugd is vastgesteld op woensdag 29 juni 2022. 
De seniorencompetitie begint in week 36, de week van 5 t/m 10 september 2022. Zoals eerder door Wouter vermeld, 
begint de jeugdcompetitie op zaterdag 17 september 2022. 
Verdere informatie, zoals speelweken/speelrondes etc. etc. worden in het volgende bulletin aan u bekend gemaakt. 
 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO104 60518 De Toekomst 3 8 Ontvangende vereniging, teamnummer niet vermeld 5,00  

SO105 50225 Entac 5 8 Bondsnummer speler X onjuist/onvolledig            5,00  

SO106 40725 Gelvandria 1 8 Wedstrijdnummer onjuist vermeld (40718!)            5,00  

SO107 50418 Olst 2 8 Wedstrijdnummer onjuist vermeld (50427!) 5,00  

SO108 50427 Olst 2 9 Wedstrijd niet tijdig in NAS            5,00  

SO109 50418 Trias 6 8 Bezoekende vereniging, teamnummer onjuist vermeld            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 
 

SENIOREN: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

13227 WO 25 mei 19:45 Brookshoes 2 - De Trefhoek 2 

60125 VR 27 mei 20:00 Tafelten Zwolle 8 - Smash '70 (H) 8 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

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. 06-26884875  Tel.nr. 06-57099583 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl  
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