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HOOFDCOMPETITIELEIDER
Na de noodgedwongen afgebroken voorjaarscompetitie staan we aan de vooravond van een nieuw seizoen. Een
seizoen waarin nog niet alles is zoals we het gewend waren. Zo wordt er in veel afdelingen dit seizoen niet gedubbeld
en heeft het spelen met scheidsrechters in de hoogste landelijke divisies een nieuwe dimensie gekregen. Er is nog
voldoende om rekening mee te houden. Laten we allen hier met oog voor elkaar mee omgaan.
Voor alle informatie over Corona-protocollen verwijs ik u naar de informatie in het Corona Dossier als geplaatst op de
websites van de NTTB. Hierin worden al uw vragen beantwoord.

-

In het verlengde hiervan heeft een aantal verenigingen de aanvangstijd gewijzigd om een en ander op de zaterdagen
in goede banen te kunnen leiden.
Dit betreft:
Scylla heren 1 en heren 2: van 16:00 naar 15:00
Hercules: heren 1 van 17:00 naar 17:30, heren 2 van 14:00 naar 13:30
Hilversum: alle landelijke heren en damesteams van 16:00 naar 17:00, met uitzondering van de laatste wedstrijd van
heren 1
TOGB: heren 1 van 14:00 naar 15:00
TT Nijmegen heren 1 van 20:00 naar 20:15
Deze en alle andere wijzigingen sinds het verschijnen van het bulletin met de indelingen zijn in het competitieboek en
NAS verwerkt.
Voor de Dames 1e en 2e divisie geldt dat op 12 september een beslissingswedstrijd plaatsvindt tussen DeBoer
Taverzo 1 en Tempo-Team 1. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de zaal van Scylla om 15:00.
De winnaar van deze wedstrijd vult de plaats in de 1e divisie in, de verliezer die in de 2e divisie.
Ik spreek de hoop uit dat wij deze competitie ondanks de voortdurende coronaperikelen kunnen uitspelen en wens u
allen een geslaagd seizoen toe

Invalverboden
Het overzicht met invalverboden wordt komend weekend aan de verenigingen gestuurd en aansluitend in het
volgende bulletin opgenomen.
Sophie Dijkers – HCL
tel. 06 15380007
email: HCL@tafeltennis.nl
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HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
19406
Quick72/SETA/TTC 1
Red Stars 1
19409
Quick72/SETA/TTC 1
Taverbo 1
19417
Quick72/SETA/TTC 1
Valkenswaard 1
Locatie 1; TTC Tegelen, de Breuken 7, 5931 PC Tegelen
Locatie 2; Seta , Wilhelminastraat 3. 5975 CK Sevenum

Nieuwe datum +
tijd
11:00 uur locatie 1
14:30 uur locatie 2
14:00 uur locatie 1

Wijziging aanvangstijd
De aanvangstijd van TOGB landelijk A poule B gaat van 14.00 uur naar 15.00 uur.

Joke Wijker - HJCL
tel. 0226-316753
e-mail: hjcl@quicknet.nl
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