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Nummer 36, 4 december 2022 (week 48) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 NIET VERGETEN!! Indienen teams voorjaarscompetitie 2023 (reminder) 

 Overleg Competitie Commissie (reminder) 

 Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 

 Speelweken, speelrondes voorjaar 2023 (reminder) 

 Boetes 
 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
NIET VERGETEN!! 
Indienen teams voorjaarscompetitie 2023: (reminder) 
Vanaf vorige week kunt u de teams (alleen in concept) opgeven in NAS. De teamopgaven moeten voor de jeugd en 
senioren m.b.t. de voorjaarscompetitie 2023 uiterlijk ZONDAG 11 december 2022 in NAS zijn ingediend. Alle 
teamopgaven die na betreffende data binnenkomen worden beboet en lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan 
dan geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen van de teams. 
 
Als verenigingen teams willen laten samenspelen op één bepaalde dag i.v.m. zaalbeschikbaarheid laten de 
wedstrijdsecretarissen dan in de algemene opmerkingen precies vermelden welke teamnummers precies op welke 
dag moeten samenspelen en niet zoals bijvoorbeeld “alle maandagteams samen en alle vrijdagteams samen”. 
Dit zou veel duidelijker zijn en misverstanden voorkomen. 
 
Bijzonderheden: 
 
• Denkt u eraan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief 
  indienen” ook moet worden gedaan. 
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men 
  dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL. 
• Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment met het invoeren van uw teams. Er is niet zoveel tijd beschikbaar 
  voor de organisatie van de voorjaarscompetitie in december. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de 
  indeling kan worden gepubliceerd. 
• Leden die competitie gaan spelen in het voorjaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”. 
 
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 december aangemeld dienen te zijn in 
NAS als competitiegerechtigd lid. 
 
Overleg Competitie Commissie: (reminder) 
Maandag 19 december 2022 komt de Competitie Commissie bijeen t.b.v. de indeling van de voorjaarscompetitie 2023 
senioren. Wij verzoeken de wedstrijdsecretarissen om bereikbaar te zijn voor eventueel overleg/informatie. 
 
Update lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Als bijlage hebben wij nog weer eens de lijst met de wedstrijdsecretarissen van jeugd en senioren toegevoegd, daarin 
zijn de laatste wijzigingen opgenomen. 
Graag vragen wij u deze lijsten te controleren of deze nog kloppen en of jullie willen doorgeven welke aanpassingen er 
eventueel moeten worden doorgevoerd. 
Het is beslist noodzakelijk dat de verenigingen de juiste gegevens van bestuur en functionarissen, de eventuele 
wijziging van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden. 
Ook verzoeken wij degene die geen mail meer toegestuurd hoeft te krijgen dit door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan mede bestuursleden, trainers en/of reserves die daarmee uit het adresboek gehaald kunnen worden. 
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Speelweken, speelrondes voorjaar 2023: (reminder) 

 

Maandag t/m 
zaterdag 

Kalender- 
week 

Speelronde 
afdeling 
SENIOREN 

Speelronde  
afdeling 
JEUGD 

Speelronde 
landelijk: 
SENIOREN 

Speelronde 
landelijk: 
JEUGD 

09-01 t/m 14-01 2     

16-01 t/m 21-01 3 10    

23-01 t/m 28-01 4 1 1 1 1 

30-01 t/m 04-02 5 2 2 2 2 

06-02 t/m 11-02 6 3 3 3 3 

13-02 t/m 18-02 7 Vrij Vrij Vrij Vrij 

20-02 t/m 25-02 8 4 4 4 4 

27-02 t/m 04-03 9 Vrij 5 5 5 

06-03 t/m 11-03 10 5 Vrij Vrij Vrij 

13-03 t/m 18-03 11 6 6 6 6 

20-03 t/m 25-03 12 Vrij Vrij Vrij Vrij 

27-03 t/m 01-04 13 7 7 7 7 

03-04 t/m 08-04 14 8 ma,di,wo 8 8 8 

10-04 t/m 15-04 15 8 do,vr,za 9 9 9 

17-04 t/m 22-04 16 9 10 10 10 

24-10 t/m 29-04 17     

 
De vakanties, feest- en / of vrije dagen zijn de volgende: 
 
Voorjaarsvakantie: Noord en Midden: 25 februari t/m 5 maart (week 9) 

 
Goede Vrijdag: Vrijdag 7 april (week 14) 
 
Paasmaandag:  Maandag 10 april (week 15) 
 
Koningsdag:  Donderdag 27 april (week 17) 
 
Meivakantie:  29 april t/m 7 mei (week 18) 
 
Dodenherdenking: Donderdag 4 mei 
 
Bevrijdingsdag: Vrijdag 5 mei 
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Een voordeel van het komend voorjaar is dat de voorjaarsvakantie Noord en Midden in dezelfde kalenderweek valt, n.l. 
in week 9. Wij hebben gekozen om de landelijke speelrondes voor de jeugd geheel te volgen, een klein nadeel is dat 
landelijk voor een vrije week in week 10 heeft gekozen. Voor de senioren was het een moeilijke kwestie, die volgen het 
landelijk dan wel zoveel mogelijk maar niet helemaal. Speelronde 10 is naar voren gehaald naar kalenderweek 3 om 
net als bij landelijk drie vrije speelweken te genereren. Speelronde 5 van de senioren hebben wij t.o.v. landelijk 
verplaatst naar week 10, waarmee in week 9 de vrije speelweek is ontstaan m.b.t. tot de voorjaarsvakantie Noord en 
Midden. Speelronde 8 voor de senioren verdelen wij over twee kalenderweken, in week 14 voor de wedstrijden die op 
de maandag, dinsdag en woensdag worden gespeeld en in week 15 voor de wedstrijden die op de donderdag, vrijdag 
en zaterdag worden gespeeld. Switchen in die twee kalenderweken is toegestaan, mits beide partijen het eens zijn. 
Onze conclusie is dat er zowel bij de senioren als bij de jeugd eigenlijk geen ruimte is om de competitie langer te laten 
duren. Immers op donderdag 27 april is het Koningsdag en in de week erna is het de meivakantie, waarin ook nog de 
Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei vallen. 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

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

SO94 40125 De Toekomst 3 8 Niet vermeld wie dubbelt 5,00  

SO95 40827 Olst 2 8 Bondsnummer speler B onjuist/onvolledig ingevuld 5,00  

JO07 14128 Emmeloord 1 9 Te laat invoeren/verifiëren in NAS            5,00  

JO08 17129 Kampenion 1 9 Te laat invoeren/verifiëren in NAS            5,00  

 
Net als andere afdelingen wordt, zoals u weet ook afdeling Oost per 1 januari 2023 a.s. opgeheven. 
Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, nu binnen twee 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: 
 
Versterkte degradatie uit de hoofdklasse: (reminder) 
Vanuit de landelijke derde divisie zijn er 3 teams gedegradeerd naar de afdelingscompetitie van Oost. 
Zowel Heino 1, Effect’74-1 als Kampenion 2 kwamen tekort in hun poule en zijn gedegradeerd. 
Zoals eerder gecommuniceerd heeft dat als consequentie dat er niet 2, maar 3 teams moeten degraderen uit de 
hoofdklasse. De twee nummers zes degraderen. De twee nummers vijf uit de twee poules moeten een 
beslissingswedstrijd spelen om te bepalen wie er degradeert en wie er handhaaft. 
De laatste speelronde is erg spannend geweest, en uiteindelijk bleek dat beide teams van Tafeltennis Zwolle (1 en 2) 
op plek vijf zijn beland. 
Zodat de noodzaak van het spelen op neutrale grond vervalt. 
 
De wedstrijd tussen TTZ1 en TTZ 2 zal gespeeld worden op vrijdag 9 december, aanvang 19.00 uur 
in de locatie van Tafeltennis Zwolle. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

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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