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Nummer 32, 23 oktober 2022 (week 42) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Boetes 
 

Senioren: 

 Versterkte degradatie hoofdklasse ?? 

 De poule van 8 teams (6F) wordt gesplitst 

 Verplaatste wedstrijden 
 

Jeugd: 

 Verplaatste wedstrijden 
 
 

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

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

SO43 40207 SSVZ 1 10 Te laat/niet ontvangen wedstrijdformulier  vervallen  

SO53 40210 Torenstad 3 10 Te laat/niet ontvangen wedstrijdformulier     vervallen  

SO56 50214 Brookshoes 3 8 Bondsnummer speler X+Y onjuist/onvolledig ingevuld            5,00  

SO57 60213 De Trefhoek 3 8 Bondsnummer speler B+C onjuist ingevuld            5,00  

SO58 40814 Olst 2 8 Persoonlijke resultaten niet ingevuld            5,00  

SO59 50614 Ugchelen 1 10 Te laat/niet ontvangen wedstrijdformulier 5,00  

JO04 17112 Heino 1 10 Te laat/niet ontvangen wedstrijdformulier            5,00  

JO05 17115 Heino 1 10 Te laat/niet ontvangen wedstrijdformulier            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 
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SENIOREN: 
 
Versterkte degradatie hoofdklasse ??: 
In het competitieboek voor het najaar 2022 hebben we vermeld dat er vanuit de hoofdklasse 
minimaal 1 team per poule degradeert. 
Minimaal 1, want als er meer teams van de afdeling Oost degraderen uit de derde divisie dan dat er promoveren 
vanuit de hoofdklasse, dan degraderen er meerdere teams. 
 
De kans, dat er in deze najaarscompetitie 3 teams van Oost uit de 3de divisie degraderen, is duidelijk aanwezig. 
Dat betekent concreet dat naast de nummers 6 één (1) van de nummers 5 uit de hoofdklasse poules moet degraderen.  
Na overleg binnen de competitie commissie is besloten dat de degradatie bepaald zal worden in 
een beslissingswedstrijd op vrijdag 2 december. 
Wedstrijd zal gespeeld worden op neutraal terrein. Daarover komen nadere mededelingen. 
Zie ook artikel 35 van de aanvullende bepalingen op het competitiereglement met betrekking tot beslissingswedstrijden. 
Mochten onverhoopt en onverwacht vier in plaats van drie Oost-teams terugkeren uit de derde divisie, dan degraderen 
beide nummers 5 in de hoofdklasse. 
Voor de promotie en degradatie vanuit de promotieklasse en 1e t/m 5de klasse hebben bovenstaande scenario’s geen 
aanvullende consequenties. 
 
De poule van 8 teams (6F ) wordt gesplitst: 
Komende week wordt de 7e speelweek in poule 6F gespeeld en zal de stand worden opgemaakt. 
In de week daarop zal poule 6F gesplitst worden in poule 6F-1 en 6F-2. 
Zoals in bulletin nr. 23 is vermeld, zullen deze zgn. “playoff” wedstrijden gespeeld worden in week 46, 47 en 48. 
De eerste vier teams spelen in 6F1 om de 1e t/m de 4e plaats en de laatste vier teams in F6-2 om de 5 t/m 8e plaats.  
 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 

12411 VR 11 nov 20:00 Effekt '74 4 - Dinkelland 1 
 
 

JEUGD: 
 
Verplaatste wedstrijden: 
 
Geen nieuwe mutaties 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

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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