
Competitieprogramma NTTB van de afdeling ZuidWest 
 

SEIZOEN 2004/2005  DEEL 1 
 

 
Competitieleiding 
 
ACL    
Alexander Heil      tel. 06 - 28 25 68 06 
De Bokkelaren 168, 5231 BL 's-Hertogenbosch  e-mail: alexander.heil@planet.nl  
 
SCL    
Remco Dijkers      tel. 0113 - 222966 
Thorbeckelaan 25, 4463 VA Goes    e-mail: rhdykers@zeelandnet.nl 
   
JCL.      
Johan ’t Hooft       tel. 0164 - 685282 
Gripkeshof 62, 4661 VW Halsteren   e-mail: jcl@nttb-zuidwest.nl 
 
 
Werkgroep Competitie 
 
Senioren: 
 

Competitieleiders: 
  
Peter van Brakel     tel. 0418 - 540233 
Courtine 10, 5301 DH Zaltbommel   e-mail: peter.vanBrakel@zonnet.nl 
 
Bert Koenen      tel. 0162 - 313373 
Europaplein 94, 5101 VZ Dongen   e-mail: bert.koenentafeltennis@hetnet.nl 

 
Jan Willem Matthijsse     tel. 0118 - 478687 
Kanaalstraat 61, 4388 BK Oost-Souburg  e-mail: jwa.matthijsse@meeus.com 
 
Judith Morcus      tel. 0164 - 685282 
Gripkeshof 62, 4661 VW Halsteren   e-mail: koetje29@home.nl  
        
Herman Simons      tel. 0499 - 474677 / 040 - 2650484, 
Marnelaan 22,5691 RE Son en Breugel   e-mail: H.Simons@tiscali.nl 
 
Ronald de Wild     tel. 0162 - 371148 
Helfrichstraat 29, 5102 VH Dongen   e-mail: Ronald.de.Wild@planet.nl 
 
Jeugd 
 
Competitieleiders: 
 
Mattanja Dijkers      tel. 0113 - 222966 
Thorbeckelaan 25, 4463 VA Goes    e-mail: mattanja-1@zeelandnet.nl 
 
Martin Noordam     tel. 076 - 5012193 
Luikstraat 12, 4871 ZN  Etten-Leur    e-mail: MWNoordam@wishmail.net 
 
Fransjozef Becx      tel. 013 - 5368598 
Philips Vingboonsstraat 8, 5041 GG Tilburg   e-mail: fbecx@hotmail.com 
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Adviesgroep Competitie 
 
Joop Maas      tel. 0114 - 681833 
Anjerstraat 19, 4587 AP Kloosterzande  e-mail: joopmaas@zeelandnet.nl 
 
Marlies Somers     tel. 0164 – 613475 
Oude Stee 6A, 4631 RL Hoogerheide   e-mail: marlies.somers@icu.nl 
 
Cor Bom      tel. 0168 - 472845 / 015 - 2786870 
Groenstraat 21, 4797 BA  Willemstad   e-mail: c.j.bom@wmbt.tudelft.nl 
 
 
1. UITSLAGENDIENST. 
 
U dient de uitslagen van alleen de  thuiswedstrijden op zaterdag of zondag door te geven aan één  
van onderstaande persmedewerkers : 
 
per E-mail 
 
Leon van Esch      e-mail: uitslagendienst@nttb-zuidwest.nl 
Pagestraat 39, 5021 DB Tilburg   tot zondag 11.00 uur 

   
telefonisch 
 
Piet Rombouts      tel: 073 - 6560190 
M. Trompstraat 44, 5262 VM Vught   zaterdagavond tussen 22.00 - 23.00 uur 
       zondagmorgen tussen 10.00 - 11.00 uur 
 
Via website afd. Zuid-West    
 
De verenigingen die op deze manier de uitslagen doorgeven, moeten dit éénmalig kenbaar maken  
aan, de webmaster van de website: 
 
Henk Sandkuyl     e-mail: webmaster@nttb-zuidwest.nl 
 
De vereniging krijgt dan een inlognaam en een password om de uitslagen op de daarvoor bestemde 
vakjes op de website in te vullen. De inlognaam en het password kunnen wekelijks opnieuw gebruikt 
worden. 

Toevoegen van uitslagen aan de website dienen 
voor zondag 11:00 uur te worden uitgevoerd ! 

  
 
2. OPSTUREN WEDSTRIJDFORMULIEREN. 
 
Het originele formulier dient uiterlijk maandag na de wedstrijd in het bezit zijn van de jeugd- c.q. 
seniorencompetitieleider . 
 
Dus voor de Jeugd de formulieren zenden aan Johan ’t Hooft      

Gripkeshof 62 
4661 VW Halsteren 

  
en voor de Senioren de formulieren zenden aan Remco Dijkers 

Thorbeckelaan 25 
4463 VA  Goes 
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3. INVULLEN VAN WEDSTRIJDFORMULIEREN 
 
a. Alleen de thuisclub vult de formulieren in en wel in drievoud. Het originele exemplaar dient 

ingevuld te worden met zwarte of blauwe ballpoint, terwijl de afdrukken automatisch verkregen 
worden.  

  
b. Het originele formulier en de kopieën moeten eensluidend zijn 
  
c. Het originele formulier moet door de thuisclub worden verstuurd. Het tweede formulier moet 

aan de tegenstander gegeven worden, terwijl het derde formulier bij de wedstrijdsecretaris van 
de thuisclub bewaard moet blijven en gedurende het gehele seizoen opvraagbaar moet zijn. 
Van de landelijk spelende teams moet een kopie van het formulier ook gestuurd worden naar 
de SCL (senioren) of JCL (jeugd). 

  
d. Bij te late inzending van het formulier krijgt de thuisspelende vereniging een boete opgelegd. 
  
e. Niet alleen de achternaam, ook de voorletters van de speler/speelster moeten vermeld worden.
  
f. Elke aanvoerder/begeleider dient er op toe te zien dat indien een speler/speelster geen 

bondskaart bij zich heeft de speler/speelster een handtekening op beide formulieren zet. 
  
g. Onduidelijk ingevulde formulieren, waaronder ook met potlood ingevulde formulieren worden 

beboet. 
  
h. Op ieder wedstrijdformulier dient het wedstrijdnummer aanwezig te zijn. Dit nummer kan men 

vinden in het competitieprogramma bij de desbetreffende wedstrijd. Bij ontbreken van dit 
nummer op het wedstrijdformulier wordt de thuisclub beboet. 

  
i. Elke uitspelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen van de namen, 

bondsnummers en persoonlijke prestaties op het wedstrijdformulieren voor alle leden van het 
team. De aanvoerder/ begeleider dient op deze zaken te letten. Bij in gebreke blijven kan de 
uitspelende vereniging worden beboet.  

  
j. Bij jeugdcompetitie dient bij het invullen van het wedstrijdformulier de handtekening van de 

begeleider van ieder team te worden geplaatst in de ruimte die gereserveerd is voor “hand-
tekening scheidsrechters”.  

  
k. Bij jeugdcompetitie dient bij het invullen van de klasse, de juiste benaming van de jeugdklasse 

te worden ingevuld. Bijvoorbeeld bij aspiranten 3e klasse: A3 enz. Het apart aangeven van 
junioren- of aspirantenklasse is hierdoor overbodig. 

 
4. VERZETTEN VAN WEDSTRIJDEN. 
 Zie artikel 40 afdelingsreglement 
  
1. Indien een competitiewedstrijd op de vastgestelde datum geen doorgang kan vinden is het de 

betrokken verenigingen toegestaan deze te verzetten conform onderstaande regels. De 
vereniging aan wie een verzoek tot verzetten is gericht is niet verplicht aan dit verzoek 
medewerking te verlenen. 

  
2. De door beide verenigingen overeengekomen nieuwe speeldatum dient vóór de oorspronkelijk 

vastgestelde datum bij de competitieleider bekend te zijn. Dit dient te gebeuren middels een 
schriftelijke bevestiging, ingezonden door de wedstrijdsecretarissen van beide 
verenigingen. 
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3. In de bevestiging dient te worden vermeld: het wedstrijdnummer, de klasse, de oorspronkelijke 

datum en de nieuwe datum van de betrokken wedstrijd. Tevens moet de bevestiging voorzien 
zijn van een geldige reden voor het verzetten van de wedstrijd. 

  
4. Behoudens spaarzame en door de competitieleider te beoordelen uitzonderingsgevallen, zoals 

plotselinge extreme mist of gladheid, worden telefonische bevestigingen of verzoeken tot 
uitstel niet geaccepteerd. 

 
5. Uitstel wegens ziekte van één of meer spelers is Geen reden voor uitstel. 
  
6. Ontvangen bevestigingen dienen aan alle bovengenoemde punten te voldoen. Indien dit niet 

het geval is, zal de nieuw overeengekomen datum door de competitieleider niet worden 
geaccepteerd en wordt de betrokken wedstrijd geacht op de oorspronkelijk vastgestelde datum 
doorgang te vinden. Bijgevolg valt niet spelen in deze gevallen onder de boeteregeling, en kan 
de SCL of JCL een nieuwe datum vaststellen. 

  
7. Wedstrijden uit de speelweken 1 t/m 5 moeten vóór het einde van deze periode alsnog 

gespeeld zijn. De wedstrijden uit de weken 6 t/m 10 dienen uiterlijk in week 10 gespeeld te zijn. 
Ter verduidelijking: het is dus NIET toegestaan om, bijvoorbeeld, een wedstrijd uit speelweek 4 
te verzetten naar speelweek 8. Eerder spelen is, in overleg met de tegenstander, altijd 
toegestaan; wel dient u de competitieleider/ster hiervan (schriftelijk) op de hoogte te brengen. 

  
8. Artikelen 1 t/m 6 zijn ook van toepassing bij het omdraaien van wedstrijden.  

Noot: Wedstrijd en wedstrijdnummer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het 
omdraaien van een wedstrijd draait het wedstrijdnummer dus mee! Dus: alleen 
de datum van de betreffende wedstrijd zal wijzigen. 

 
5. INVALLERSBEPALINGEN 
 Zie artikel 32 afdelingsreglement 
 
Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere 
speler, behorende tot dezelfde lidvereniging, hem vervangen als invaller (mits geen invalverbod is 
opgelegd door de SCL) met inachtneming van de volgende bepalingen: 
1. Vervanging door een invaller moet vóór aanvang van de competitiewedstrijd geschieden. 
2. Een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer) 

dan waartoe hij volgens de in artikel 25 genoemde teamopgave behoort dan wel na een  
teamwijziging op grond van artikel 28 is gaan behoren.  

3. Een speler mag na zijn derde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam,  
gedurende het verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team  
waarin hij volgens de teamopgave is opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft vervuld vóór  
het tijdstip van een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd.  

4. Bij beslissingswedstrijden of promotie- of degradatiewedstrijden heeft elke invaller toestemming  
nodig van de JCL/SCL. Het maximale aantal van drie invalbeurten per competitie mag in  
beslissingswedstrijden niet worden overschreden; 

5. In de laagste klasse van de afdelingscompetitie geldt lid 2 van dit artikel niet en mogen spelers 
derhalve in hoger en lager genummerde teams invallen. Dit geldt ook voor de jeugdcompetitie. 
Dit betreft dan: • 7e klasse senioren 

• 5e klasse junioren (mits geen hoger genummerd team in de 6e klasse 
junioren deelneemt aan de competitie) 

• 6e klasse junioren 
• 4e klasse aspiranten 

6. Het afdelingsbestuur heeft besloten dat 2e en 3e jaars junioren en eerste jaars senioren, die  
Met dispensatie in de jeugdcompetitie spelen, mogen invallen in de seniorencompetitie onder  
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de volgende voorwaarden: 
 

Jeugdklasse jongens 
Landelijke kampioensklasse 
Landelijk A 
Landelijk B 
Landelijk C 

Mag invallen in 
Hoofdklasse en hoger 
1e klasse en hoger 
2e klasse en hoger 
3e klasse en hoger 

 
1e klasse junioren afdeling 
2e klasse junioren afdeling 
3e klasse junioren afdeling 
4e , 5e en 6e klasse junioren afdeling 

4e klasse en hoger 
5e klasse en hoger 
6e klasse en hoger 
7e klasse en hoger 

 
Jeugdklasse Meisjes 
Landelijke kampioensklasse 
Landelijk A 
Landelijk B 
Landelijk C 

 
Mag invallen in 
4e klasse en hoger 
5e klasse en hoger 
6e klasse en hoger 
7e klasse en hoger 

  
 Jeugdspelers, die met dispensatie spelen in de seniorencompetitie mogen invallen in de 

juniorencompetitie. Hiervoor geldt het omgekeerde van bovenstaande invallersbepalingen. 
 
Het maximum aantal invalbeurten blijft 3 per persoon in totaal. 

  
Voor de jeugd gelden ook nog de volgende bepalingen: 
a. Junioren, die opgesteld staan in de juniorencompetitie, mogen uitsluitend invallen in een lager  

genummerd team in de juniorencompetitie. 
b. Pupillen, welpen en 1e jaars kadetten, die opgesteld staan in de aspirantencompetitie, mogen 

uitsluitend invallen in een lager genummerd team in de junioren- en aspirantencompetitie. 
  
Voor de landelijk spelende dames gelden de volgende bepalingen: 
 • eredivisie: mogen niet invallen in afdelingscompetitie  

• 1e divisie: mogen invallen in 1e klasse en hoger  
• 2e divisie: mogen invallen in 2e klasse en hoger  
• 3e divisie: mogen invallen in 4e klasse en hoger  
• 4e divisie: mogen invallen in 5e klasse en hoger 

 
6. NIET OF ONVOLLEDIG OPKOMEN VAN EEN TEAM 
 
Bij niet opkomen vult de aanvoerder van het aanwezige team de formulieren in en vermeldt waar zijn 
team moest spelen en hoe lang zijn team gewacht heeft. 
Het aanwezige team dient 60 minuten op de tegenstander te wachten en eventueel de wedstrijd 
Alsnog normaal te spelen. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet  
opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het  
wedstrijdformulier aantekening gemaakt.   
 
De aanvoerder zendt het originele formulier, van zijn handtekening voorzien, naar de  
desbetreffende competitieleider/ster. Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de  
lidvereniging waarvan het team niet kwam opdagen.   
Het niet opgekomen team kan eventueel evenveel winstpunten in mindering krijgen als het  
maximaal aantal te behalen winstpunten in een Competitiewedstrijd.  
Bovendien kan de  JCL/SCL de lidvereniging waarvan het team niet aanwezig was, een boete  
opleggen en kan hij de betrokken lidvereniging aansprakelijk stellen voor de door het aanwezige 
team gemaakte reiskosten en/of kosten voor zaalhuur. 
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Een team dat met 1 speler opkomt, wordt beschouwd als niet opgekomen. Een team dat slechts 
met 2 spelers/speelsters opkomt wordt beboet met een geldstraf. Zie punt 11 (deze boete wordt  
alleen opgelegd als op de achterzijde van het wedstrijdformulier geen afdoende reden voor het  
spelen met 2 personen wordt vermeld) Voor de betreffende wedstrijd wordt hierna zo spoedig  
mogelijk een nieuwe speeldatum vastgesteld. 
Als onverhoopt het spelen met twee personen niet te vermijden is, gelden de persoonlijke prestaties 
alleen voor de gespeelde partijen. Alleen de resultaten van de gespeelde sets worden dus vermeld op 
het formulier. 
 
7. GELIJK EINDIGEN 
Zie artikel 34 afdelingsreglement 
Indien 2 of meer teams gelijk eindigen in één competitiegroep wordt de volgorde door de resultaten  
Van de tussen deze teams onderling gespeelde competitiewedstrijden als volgt bepaald: 
a. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet gespeelde sets uit 

die competitiewedstrijden; indien dat gelijk is, dan 
b. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games uit die sets; indien dat ook  
       gelijk is, dan 
c. het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in die games; indien dat ook gelijk is, 

dan  
d. wordt dezelfde cyclus herhaald met alle gespeelde wedstrijden in die poule; is dat ook gelijk dan  
e. wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. 
 
8. TERUGTREKKEN VAN TEAMS 
 
Een lidvereniging die voor de competitie een team heeft opgegeven, verplicht zich het door haar 
opgegeven team de najaars- dan wel voorjaarscompetitie te doen uitspelen. De lidvereniging die één 
of meer teams uit de competitie wenst terug te trekken, dient een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek in bij de JCL/SCL die het verzoek slechts mag inwilligen, indien naar zijn oordeel overtuigend 
wordt aangetoond dat verder spelen niet mogelijk is.. 
Bij het terugtrekken van een team wordt een boete opgelegd van € 23,=. Deze boete geldt ook 
wanneer een team wordt teruggetrokken in de periode tussen het inleveren van de teamlijsten en de 
start van de competitie.  
 
9. SAMENSTELLING TEAMS 
 Zie ook Artikel 25 van het afdelingsreglement. 
 
Teams dienen op sterkte te worden ingedeeld. Een speler die door omstandigheden genoodzaakt is 
in de senioren afdelingcompetitie in een hoger genummerd team uit te komen dan dat waarvoor hij  
feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt kan een invalverbod voor één of meerdere  
teams opgelegd krijgen. Als te grote competitievervalsing te verwachten is kan door de JCL/SCL  
besloten worden geen invalverbod op te leggen, maar de betreffende speler in te delen in een lager  
genummerd team van de vereniging. Ook kan hij teams hernummeren als hij daarvoor redenen  
aanwezig vindt, of voor aanvang van de competitie beslissen dat een bepaald team niet kan 
promoveren.  
 
 
Voor de jeugd gelden ook nog de volgende regels: 
 
a. Voor het uitkomen van een pupil/welp/1e jaars kadet in een juniorenteam is toestemming nodig  
       van de JCL. 
b. Het sterkste jeugdteam van een vereniging dient teamnr. 1 te zijn (als een vereniging bijv. 

beschikt over een aspirantenteam dat sterker is dan het juniorenteam, dient dat aspirantenteam 
als team 1 en het juniorenteam als team 2 te worden opgegeven). 

c. maximaal mogen 2 spelers/speelsters per vereniging uitkomen in een oudere leeftijdsklasse. 
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Voor meerdere spelers/speelster dient toestemming gevraagd te worden aan de JCL. 
 
10. NIEUWE SPELERS/SPEELSTERS 
 
Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na aanvang van een competitie alleen 
mogelijk na toestemming van de JCL/SCL en voordat de helft van het aantal competitiewedstrijden 
in die competitie gespeeld is. 
 
Als een vereniging een nieuwe speler/speelster toe wil voegen aan een team, is hij/zij pas 
gerechtigd in dat team uit te komen als aan de volgende 3 voorwaarden in onderstaande volgorde 
is voldaan: 
 
1. de nieuwe speler/speelsters heeft telefonische toestemming van de JCL os SCL gekregen om 

uit te komen in de competitie; 
2. de nieuwe spelers/speelsters is schriftelijk aangemeld bij de SCL of JCL; 
3. de nieuwe speler/speelsters is schriftelijk aangemeld bij de ledenadministratie van de afdeling:
 

Ria Elshof,   Plutostraat 17,   5694 SV  Son en Breugel 
 

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan wordt de desbetreffende speler/speelster beschouwd 
als ongerechtigd. 
 
11. BOETES EN STRAFFEN 
 
De volgende boetes en straffen kunnen worden opgelegd: 
 

1. Te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en teamgegevens, per 
soort gegeven 

€ 7, = 

2. Het niet spelen van een competitiewedstrijd op de door de SCL/JCL vastgestelde 
datum en/of tijdstip; beide teams worden beboet, terwijl verdere maatregelen 
kunnen volgen. 

€ 11,= 

3. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 4,50 
4. Het niet kunnen tonen van de bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een 

competitiewedstrijd, per persoon 
€ 2,= 

5. Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon € 2,= 
6. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per for-

mulier 
€ 2,= 

7. Het niet, of niet tijdig, op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van een 
competitiewedstrijd, per vereniging 

€ 2,= 

8. Het te laat ontvangen van een wedstrijdformulier door SCL/JCL, per formulier € 2,= 
9. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan één week na gesteld tijd-

stip) 
€ 2,= 

10. Het niet begeleiden van een jeugdteam (zowel uit- als thuisspelend), per team  
Begeleiding moet blijken uit de handtekening incl. de verenigingsnaam van de 
begeleider op het wedstrijdformulier 

€ 7, = 

 
11. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; (o.a. het toevoegen van 

de namen en uitslagen van afwezige spelers of uitkomen onder een valse 
naam) beide verenigingen worden beboet, terwijl verdere maatregelen kunnen 
volgen 

€ 23,= 

12. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd  
(bijv. niet aangemeld als lid, niet competitiegerechtigd), per persoon 

€  7, = 

13. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team * € 4,50 
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14. Het niet opkomen van een team voor een competitiewedstrijd, per wedstrijd € 23,= 
15. Het terugtrekken van een team uit de competitie  

(toestemming van de SCL/JCL is noodzakelijk), per team 
€ 23,= 

16. Het niet inzenden van het originele wedstrijdformulier €  2,= 
 
* Deze boete wordt alleen opgelegd als op de achterzijde van het wedstrijdformulier geen af-

doende reden voor het spelen met 2 personen wordt vermeld (bijv. ziekte, afwezigheid 
derde man zonder dat invaller beschikbaar is, enz.). 
Tegen opgelegde boetes en/of maatregelen is binnen 20 dagen beroep mogelijk bij 
SCL/JCL. 

  
12. SPEELDAGEN, AANVANGSTIJDEN ENZ. 
 
De aanvangstijd van wedstrijden op doordeweekse dagen dient 20.00 uur te zijn. Verenigingen 
dienen bij het reserveren en indelen van zalen hiermee rekening te houden. Alleen met toestemming 
van de ACL kan hiervan afgeweken worden. 
Voor wedstrijden die op zaterdag gespeeld worden gelden de volgende vroegste en laatste 
aanvangs-tijden: 
Senioren 12:00 - 19:00 uur 
Jeugd 09:30 - 15:30 uur 
Voor speeldagen, aanvangstijden, speelzalen en adressen van speelzalen wordt verwezen naar de 
in dit programma opgenomen lijst van deelnemende verenigingen. 
 
13. TEAMBEGELEIDING JEUGD 
 
De deelnemende verenigingen met jeugd moeten hun teams begeleiden bij zowel uit- als 
thuiswedstrijden. Begeleiding van alle teams is verplicht, hetgeen moet blijken uit een 
handtekening van de begeleider, incl. de verenigingsnaam, van de beide teams op het 
wedstrijdformulier. Indien blijkt dat een team regelmatig niet wordt begeleid kan dat tot gevolg 
hebben dat de JCL het team uit de competitie haalt. 
 
14. BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 
 
Als een team een beslissingswedstrijd moet spelen aan het eind van de competitie is het verplicht om 
op de vastgestelde tijd aan deze wedstrijd mee te doen. Alle reglementen en boetes zijn van 
toepassing op deze wedstrijd (zie o.a. ook  punt 5, Invallersbepalingen). 
De beslissingswedstrijden voor het najaarsseizoen 2004 vinden plaats op: 3-december-2004 
 
15. CORRESPONDENTIE 
 
Alle correspondentie dient te worden gericht aan de competitieleider/ster van de groep waarin het 
verenigingsteam uitkomt. 
 
 
 
 
16. STRAFPORT 
 
Wanneer de competitieleiding strafport dient te betalen door onvoldoende frankering van 
poststukken door verenigingen, zullen de daaraan verbonden kosten, verhoogd met 100% 
administratiekosten, aan de verenigingen in rekening worden gebracht. Publicatie en incasso van 
deze kosten gebeuren op dezelfde wijze als bij opgelegde boetes. 
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17. INDELING JEUGDCOMPETITIE 
 
In de juniorenklasse mogen de volgende spelers opgesteld worden: 
- 1e jaars senioren  
- junioren 
- 2e jaars kadetten 
dus iedereen geboren van 01-01-1986 t/m 31-12-1990 
 
In de aspirantenklasse mogen de volgende spelers worden opgesteld: 
- 1e jaars kadetten 
- pupillen 
- welpen 
dus iedereen geboren na 31-12-1990 
 
Junioren zijn geboren van 
Kadetten zijn geboren van 
Pupillen zijn geboren van 
Welpen zijn geboren na 

01-01-1987 t/m 31-12-1989 
01-01-1990 t/m 31-12-1991 
01-01-1992 t/m 31-12-1993 
31-12-1993 

 
Bovenstaande grenzen gelden gedurende het wedstrijdseizoen 2004/2005, dus van 1 juli 2004 tot en 
met 30 juni 2005. 
 
18.  PROTESTEN 
 
Zie het Competitiereglement deel II, art. 11 en 12 en de spelregels: art. 3.3.3 
 
19. OVERIG 
 
Publicatie van indelingen en speelschema's geschiedt altijd onder voorbehoud. De 
competitieleiding herstelt eventuele foute publicaties zo snel als mogelijk is. 
 
20.  COMPETITIEREGLEMENT 
 
Voor alle voorkomende zaken die hier niet beschreven staan wordt verwezen naar het 
competitiereglement van de N.T.T.B  en van de afdeling ZuidWest deel III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFDELINGSCOMPETITIESCHEMA SENIOREN EN JEUGD NAJAAR 2004 
 

13 – 18 sept 20 – 25 sept 27 sept – 02 okt 4 – 9 okt 11 – 15 okt 18 – 23 okt 
1 2 3 4 6 (Senioren) 5 

A – B F – A A – C E – A B – A A – D 
C – D B – C E – B B – D D – C F – B 
E – F D – E D – F C – F F – E C – E 
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30 okt 1 – 6 nov 8 – 13 nov 15 – 20 nov 22 – 27 nov 4 dec 

6 (Jeugd) 7 8 (Senioren) 9 10 8 (Jeugd) 
B – A A – F C – A A – E D – A C – A 
D – C C – B B – E D – B B – F B – E 
F – E E – D F – D F – C E – C F – D 

Beslissingswedstrijden op vrijdag 03-december-2004 
 

Vakantie-info Najaar 2004 Regio Zuid: 
Herfstvakantie - 23-okt. t/m 31 okt. 
 

Landelijke kalenderitems rond Herfstvakantie:  
16-10 = C-jeugdranglijsttoernooi 
17-10 = B-jeugdranglijsttoernooi 
13-11 = C-jeugdranglijsttoernooi 
14-11 = A-jeugdranglijsttoernooi 

 
 

AFDELINGSCOMPETITIESCHEMA SENIOREN EN JEUGD VOORJAAR 2005 
 

17 – 22 jan 24 – 29 jan Ma 31 jan – 
do 3 febr + 

5 febr. (jeugd) 

Vr 11 febr – za 
12 febr 

(senioren) 

21 – 26 febr 7 – 12 mrt 

1 2 3a 3b 4 5 
A – B F – A A – C A – C E – A A – D 
C – D B – C E – B E – B B – D F – B 
E – F D – E D – F D – F C – F C – E 

 
14 – 19 mrt 21- 26 mrt Di 29 mrt – 2 apr. 4 – 9 apr 11 – 16 apr n.n.b. 

6 7 8a 9 10 8b 
B – A A – F C – A A – E D – A C – A 
D – C C – B B – E D – B B – F B – E 
F – E E – D F – D F – C E – C F – D 

Beslissingswedstrijden op vrijdag 29 april  
 

Vakantie-info Voorjaar 2004 Regio Zuid: 
Voorjaarsvakantie - 05 febr. t/m 13 febr. 
Carnavalsperiode - 05 febr. t/m 08 febr. 
Pasen – 27 + 28 mrt. 
Meivakantie - 30 apr. t/m 08 mei. 
Hemelvaart 5-mei. 
Pinksteren 15 + 16 mei. 
Zomer – 09 juli t/m 28 aug. 

Landelijke kalenderitems:  
12-02 = C-jeugdranglijsttoernooi 
13-02 = B-jeugdranglijsttoernooi 
20-03 = A-jeugdranglijsttoernooi 

 
Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.nttb-zuidwest.nl 


