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WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA SENIOREN 16-01-2011
e

3 klasse A: RDT 1 teruggetrokken. Alle wedstrijden tegen dit team komen te vervallen.
e
5 klasse C: Kapelle 3 teruggetrokken. Alle wedstrijden tegen dit team komen te vervallen.
6e klasse B: Het Markiezaat 8 teruggetrokken. Alle wedstrijden tegen dit team komen te vervallen.
e
6 klasse D: 16512 De PinPongers 2 – Tanaka 10 aanvangstijd wordt 10:00uur.
e

4 klasse D: 13916

Tanaka 7 - TCO'78 3 wordt verplaatst van 18 maart naar 18 februari.

Door een aantal wijzigingen in poules zijn een aantal wedstrijden per abuis terug in de carnavalsweek
geplaatst.
Dit is niet de bedoeling. Al deze wedstrijden worden verplaatst naar 11 maart. Het gaat om:
e
3 klasse G: 12614 Tanaka 5 – Luto 3
12615 Irene 3 – Hita ’79 1
e
3 klasse H: 12713 Rally 1 – Schijndel 2
12715 JCV 6 – TTCV Herwaarden 7

OVERIGE WIJZIGINGEN/MEDEDELINGEN SENIOREN:
Beslissingswedstrijden zijn op vrijdag 29 april 2011 !!!
In het overzicht van het wedstrijdsecretariaat is bij de senioren en jeugd een foutief telefoonnummer van de
wedstrijdsecretaris van the Backhands (Jack de Jong) vermeld. Het juiste nummer is 06-10537025.
In het overzicht van het wedstrijdsecretariaat bij de senioren is een foutief telefoonnummer van de
wedstrijdsecretaris van Unicum (Enrico van Rooij) vermeld. Het juiste nummer is: 06-33305288.
Er is een foutje geslopen in het competitieboek.
Voor het aanvragen van een inlognaam en wachtwoord voor
NAS kun je een mail sturen naar: Narda Juliet juliet@nttb.nl
Je kunt het ook aanvragen via het contactformulier wat in NAS staat. Als je help aanklikt komt het
contactformulier te voorschijn. Hieronder wat er vermeld staat bij veel gestelde vragen:
Ik wil de autorisaties voor mijn vereniging laten wijzigen. Hoe doe ik dit?
Antwoord: De aanvraag kunt u indienen via het contactformulier. Van de betrokken functionaris(sen) dient u de
volgende gegevens door te geven: bondsnummer, naam, e-mail adres en de bevoegdheid.
Met behulp van het overzicht Gebruikersaccounts, onderdeel van de menuoptie [Overzichten bekijken], kunt u
zien wie van uw vereniging/afdeling is geautoriseerd en welke rechten hij/zij heeft.
Wij vinden het belangrijk, dat altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor bepaalde mutaties. Daarom
verstrekken we de mutatiebevoegdheid voor bepaalde groepen gegevens, met uitzondering van de
competitiegegevens, maar aan één persoon.

Boetelijst senioren 16-01-2011
Nr.
001
002
003

Wedstr

Vereniging

Reden

RDT
Markiezaat
Kapelle

RDT 1 teruggetrokken
Markiezaat 8 teruggetrokken
Kapelle 3 teruggetrokken

Bedrag
€ 23,-€ 23,-€ 23,--
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MEERKAMPEN JEUGD MET EEN C- EN D- LICENTIE 2011
De werkgroep T en W van de afdeling ZuidWest nodigt hierbij alle jeugdleden (meisjes en jongens)
van de afdeling met een C en D licentie en alle welpen uit om deel te nemen aan de
jeugdmeerkampen.
Welpen met een A licentie worden ingedeeld bij de pupillen C.
Het betreft hier alle jeugdleden die in de voorjaarscompetitie uitkomen in de jeugdcompetitie.
De meerkampen worden zoveel mogelijk gespeeld in meerkampen van 8 personen.
Als er bij de meisjes in een bepaalde licentieklasse te weinig deelneemsters zijn ( <8) dan zullen
deze meisjes ingedeeld worden in een gelijkwaardige klasse bij de jongens.

De speeldata zijn:
Zondag 13 maart 2011
Zondag 3 april 2011
Zondag 17 april 2011

e

1 ronde
e
2 ronde
finale

Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
Junioren
Kadetten
Pupillen
Welpen

(geboren in 1993, 1994 en 1995)
(geboren in 1996 en 1997)
(geboren in 1998 en 1999)
(geboren vanaf 1 januari 2000)

De aanvangstijden van de wedstrijden is steeds om 11.00 uur.
De inschrijfkosten bedragen € 4,00 per persoon.
Het inschrijfgeld wordt tzt door de afdelingspenningmeester in rekening gebracht.
Verenigingen die op bovenstaande dagen (of een van deze dagen) hun zaal beschikbaar willen
stellen kunnen dit kenbaar maken op bijgaand inschrijfformulier.

U wordt verzocht de inschrijfformulieren uiterlijk 1 februari 2011 in te sturen naar:
Rene Lauwerijssen
Fluwijnberg 40,
4708 CA, Roosendaal
E mail: tsarevalauwerijssen@zonnet.nl
Tel.: 0165-547502
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INSCHRIJFFORMULIER AFDELINGSMEERKAMPEN
JEUGD C/D LICENTIES
Vereniging:

Contactpersoon:

Adres:
Woonplaats:

Huisnr.:

Postcode:

Tel.nr.:

E mail:

Zaal beschikbaar op:

Aant. tafels:

Zaal beschikbaar op:

Aant. tafels:

Zaal beschikbaar op:

Aant. tafels:

Voorn.

2011

Naam

Geb.datum

Bondsnr.

Me/Jo

Licent

Junior Kadet Pupil Welp

Het inschrijfgeld wordt tzt in rekening gebracht door de penningmeester van de NTTB afd. ZuidWest

Inschrijven voor:
1 februari 2011
Formulier volledig ingevuld opsturen naar:
R.Lauwerijssen
Fluwijnberg 40
4708 CA, Roosendaal
E mail: tsarevalauwerijssen@zonnet.nl
0165-547502
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