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Wijziging competitieprogramma senioren 11-03-2012 
 
Klasse: Wedstrnr: Wedstrijd: Van datum: Naar datum: 
Hfdklasse B 10213 Stiphout 1 - Renata 2 10-03-2012 22-03-2012 
1e klasse B 10516 Smash ’70 (S) 1 – Markiezaat 1 23-03-2012 13-03-2012 
2e klasse E 11412 OTTC 2 - Return Oss 1 09-03-2012 29-03-2012 
2e klasse E 11417 Rotac'82 1 - OTTC 2 23-03-2012 02-03-2012 
3e klasse A 11910 Big Smash 1 – Kapelle 1 09-03-2012 12-03-2012 
3e klasse B 12011 Smash ’76 2 – Effect ’71 2 10-03-2012 14-04-2012 
3

e
 Klasse B 12026 Effect ’71 2 -  Smash ’76 2 13-04-2012 09-03-2012 

3e klasse G 12511 De Zwaantjes 1 – Always Fair 2 08-03-2012 29-03-2012 
3e klasse P 13110 MCS Veldhoven 4 – 

Eenentwintig 3 
09-03-2012 12-03-2012 

3e klasse Q 13211 TAVERES 2 – Geenhoven 2 09-03-2012 21-03-2012 
4e klasse G 14118 Luto 4 – RedStar’58 5 23-03-2012 20-03-2012 
4e klasse H 14210 Rotac 2 – Rally 3 09-03-2012 29-03-2012 
4e klasse L 14426 Attaque 2 – Flash 9 09-04-2012 12-03-2012 
4e klasse M 14512 Schijndel 3 – Stiphout 10 09-03-2012 Datum volgt 
4e klasse N 14614 MCS TTVV 8 – Wilvo/Bergeijk 7 12-03-2012 26-03-2012 
4e klasse N 14629 Wilvo/Bergeijk 7 – MCS TTVV 8 20-04-2012 16-03-2012 
 
OVERIGE WIJZIGINGEN/MEDEDELINGEN SENIOREN:  
 
Bij deze is er dispensatie verleend aan Valerie Verkuijl (Hotak’68) om deel te nemen aan de 
seniorencompetitie. 
 
Er is een invalverbod opgelegd aan Dammy Krieckaart voor SAR’72 7. 
 

De beslissingswedstrijden zijn op 27 april. U kunt uw zaal aanmelden bij Judith Morcus. 
 
 
 

Boetelijst senioren 11-03-2012 
 
Nr. Wedstr Vereniging Reden Bedrag 

041  De PinPongers Uitslagen niet/niet tijdig 
ingevoerd in NAS  (12110) 

€  5,-- 

042  Hita’79 Formulier niet ontvangen nr. 
16805 

€  2,-- 

043  Never Despair Formulier niet ontvangen en geen 
uitslag nr. 14206 

€  2,-- 

044  Eenentwintig Formulier niet ontvangen en geen 
uitslag nr. 14505 

€  2,-- 

045 13404 MCS TTV 
Veldhoven 

Bondsnummer F. Evers foutief 
ingevuld 

€  2,-- 

046 17507 Always Fair S. Aarts bondsnr. foutief vermeld €  2,-- 
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WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA JEUGD 
 
Asp 2e klas B: 21902 Smash'73 2- Stiphout 4                 wordt gespeeld op 18/03 
 
 

OVERIGE WIJZIGINGEN/MEDEDELINGEN JEUGD:  

 
* Het wedstrijdsecretariaat jeugd van Luto wordt in de periode 23/03 t/m 09/04 waargenomen door: 
  Eardly van der Geld, tel 013-5345980. 

 
BOETES JEUGD: 
 
Boete:  Wedstr.:  Vereniging:     Reden:                                                                 Bedrag: 
Geen 
 
 
Johan 't Hooft 
JCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORLOPIGE EVENEMENTEN AGENDA NTTB AFDELING ZuidWest. 
SEIZOEN 2012-2013 

 
 
Hierbij ontvangt u een voorlopige uitgave van de evenemente  agenda voor het seizoen 
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2012-2013.  Wijzigingen kunnen nog aangebracht worden totdat landelijk de definitieve 
agenda is uitgebracht. 
Verenigingen  die in het seizoen 2012-2013  een toernooi willen organiseren, waar leden 
van meer dan één vereniging aan deelnemen, kunnen dit toernooi  bij ondergetekende 
aanvragen.   
 
Door de bestuurlijke problemen binnen de afdeling ZuidWest is deze agenda niet meer 
uitgegeven. 
Ondergetekende heeft zich bereid  verklaart om voor het seizoen 2012-2013 deze taak 
op zich te nemen. Daar er duidelijk behoefte is naar deze agenda. Wat bleek op de 
vergadering van zaterdag 3 maart met de werkgroep die de bestuurlijke problemen 
binnen de afdeling ZuidWest op zich heeft genomen.. 
 
Verenigingen die een  toernooi waar leden van meerdere verenigingen aan deelnemen  
zijn verplicht dit toernooi aan te melden bij ondergetekende.  
 
Het aanmelden van een toernooi kunt u doen door gebruik te maken van het hierbij 
ingesloten aanvraagformulier. Tevens dient u minimaal twee maanden voor uw toernooi 
een concept inschrijfformulier, zoals u dit naar de verenigingen gaat sturen, te zenden 
naar onderstaand adres. 
Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen van ondergetekende mag u de 
inschrijfformulieren naar de door u uit te nodigen verenigingen sturen. 
 
Tevens is het verplicht dat er een Bonds afgevaardigde wordt aangesteld door de 
afdeling. Dit iom ondergetekende. Voor de organisatoren zijn geen kosten verbonden 
aan deze Bondsafgevaardigde. 
Bovendien is het niet noodzakelijk dat de Bondsafgevaardigde aanwezig is op uw 
toernooi. In vele gevallen zal hij alleen een adviserende taak hebben.  
  
Stuur uw toernooi aanvraag zsm in naar onderstaand adres. Bij voorkeur per E mail.  
Wij zullen uw toernooi dan opnemen in de volgende uitgave van de 
evenementenagenda.  
Deze eerst volgende evenementen agenda voor het seizoen 2012-2013  kunt u begin 
augustus verwachten. 
 
U moet er wel rekening mee houden dat dit een voorlopige agenda is. En dat er de 
komende maanden wel eens wijzigingen (o.a. betreffende de competitie planning) 
aangebracht kunnen worden. 
 
N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106         2012-2013aanvraagtoer.maart 2012                                               
E.mail: nicovanerp@home.nl 
                                                                        
 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA  NTTB AFD. ZUIDWEST Seizoen 2012-2013 

Uitgave datum: 10 maart 2012 

dd mnd dag evenement deelname inlichtingen telefoon 

september 
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1 sept. zaterdag ere divisie 1e ronde dames-heren 

8 sept. zaterdag 1e ronde NTTB beker 

10 sept. ma…za afdelings competitie 1e ronde senioren 

15 sept. zaterdag landelijke competitie 1e ronde jeugd - senioren 

15 sept. zaterdag ere divisie 2e ronde  dames-heren 

15 sept. zaterdag afdelings competitie 1e ronde jeugd 

16 sept. zondag Nat. B,D, F meerk. Halve ffinales senioren 

17 sept. ma…za afdelings competitie 2e ronde senioren 

22 sept. zaterdag ere divisie 2e ronde dames-heren 

22 sept. zaterdag landelijke competitie 2e ronde jeugd - senioren 

22 sept. zaterdag afdelings competitie 2e ronde jeugd 

23 sept. zondag 1e ronde land.Meerkampen jeugd A/B/C licenties R.Lauwerijssen 0165-547502 

23 sept. zondag 1e C/D jeugdranglijsttoernooi  C/D jeugd   Heel 

24 sept. ma…za afdelings competitie 3e ronde senioren 

29 sept. zaterdag afdelings competitie 3e ronde jeugd 

29 sept. zaterdag landelijke competitie 3e ronde jeugd - senioren 

29 sept. zaterdag ere divisie 3e ronde dames - heren 

oktober 
1 okt ma…za afdelings competitie 4e ronde senioren 

6 okt zaterdag Ere divisie 3e ronde 

6 okt zaterdag afdelings competitie 4e ronde jeugd 

6 okt. zaterdag landelijke competitie 4e ronde jeugd - senioren 

7 okt zondag 2e ronde NTTB beker 

7 okt. zondag 2e ronde land.Meerkampen jeugd A/B/C licenties R.Lauwerijssen 0165-547502 

8 okt. ma…za afdelings competitie 5e ronde senioren 

13 okt t/m 21  Herfstvakantie Zuid 

13 okt. zaterdag ere divisie 4e ronde dames - heren 

13 okt zaterdag afdelings competitie 5e ronde jeugd 

13 okt. zaterdag landelijke competitie 5e ronde jeugd - senioren 

14 okt zondag Nat.Senioren meerkampen B,D,F  Finales 

20 okt. zaterdag ere divisie 5e ronde dames - heren 

20 okt. zaterdag C jeugdranglijsttoernooi  C/D jeugd   Hoorn 

21 okt. zondag B jeugdranglijsttoernooi  C/D jeugd   Hoorn 

22 okt. ma…za afdelings competitie 6e ronde senioren 

27 okt zaterdag afdelings competitie 6e ronde jeugd 

27 okt. zaterdag landelijke competitie 6e ronde jeugd - senioren 

27 okt. zaterdag landelijke competitie 6e ronde jeugd - senioren 

28 okt. zondag finale land.Meerkampen jeugd A/B/C licenties R.Lauwerijssen 0165-547502 

29 okt. ma…za afdelings competitie 7e ronde senioren 

november 
3 nov.  zaterdag afdelings competitie 7e ronde jeugd 

3 nov.  zaterdag landelijke competitie 7e ronde jeugd - senioren 

4 nov.  zondag Dag van het Talent Papendal 

5 nov.  ma…za afdelings competitie 8e ronde senioren 

10 nov.  zaterdag ere divisie 7e ronde dames - heren 

10 nov.  zaterdag landelijke competitie 8e ronde jeugd - senioren 

10 nov.  zaterdag afdelings competitie 8e ronde jeugd 

12 nov.  ma…za afdelings competitie 9e ronde senioren 

17 nov.  zaterdag C/D jeugdranglijsttoernooi  C/D jeugd   Berkel 

17 nov.  zaterdag landelijke competitie 9e ronde senioren 

17 nov.  zaterdag Ere divisie play offs 

18 nov.  zondag A jeugd ranglijsttoernooi Berkel 

19 nov.  ma…za afdelings competitie 10e ronde senioren 
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24 nov.  zaterdag landelijke competitie 10e ronde jeugd - senioren 

24 nov.  zaterdag Ere divisie play offs 

25 nov.  zondag Nat.Sen meerkampen C,E en G voorronden 

25 nov.  zondag Afdelings ontmoeting jeugd jeugd invitatie J.v.Gemert 073-6571779 

27 nov.  zaterdag afdelings competitie 10e ronde jeugd 

december 

1 dec zaterdag afdelings competitie 9e ronde jeugd 

1 dec. zaterdag beslissingswedstrijd 1e divisie kampioenen 1e divisie 

8 dec zondag kwart finale land.Meerkampen jeugd A/B/C licenties R.Lauwerijssen 0165-547502 

15 dec zaterdag B jeugdranglijsttoernooi jeugd B lic Assen 

15 dec. zaterdag Reg.kampioenschappen jeugd N.O Brabant N.v.Erp 0412-632106 

16 dec. zondag 4e C jeugdranglijsttoernooi  jeugd C licenties Assen 

16 dec. zondag Reg.kampioenschappen senioren N.O Brabant N.v.Erp 0412-632106 

25 dec. za…zo Kerstmis 

januari 
1 jan. maandag Nieuwjaarsdag 

19 jan. zaterdag NK D en C lic.  senioren 

19 jan. zaterdag Top Meerkampen Jeugd Regio M- Z.O.-N.O.B J.v.Gemert 073-6571779 

19 jan. zaterdag Top meerkampen jeugd Regio Zeeland/W.Br J.v.Gemert 073-6571779 

20 jan. zondag NK B lic. senioren 

20 jan. zondag Nederlands kamp. Senioren B licenties 

21 jan.  ma… za afd.competitie 1e ronde senioren 

26 jan. zaterdag Ere divisie 2e ronde dames-heren 

26 jan. zaterdag landelijke competitie 1e ronde jeugd - senioren 

26 jan. zaterdag afd.competitie 1e ronde jeugd 

28 jan. ma… za afd.competitie 1e ronde senioren 

februari 
2 febr.  zaterdag Landelijke competitie 2e ronde jeugd - senioren 

3 febr. zondag Nat.Sen. meerkampen C,E en G Halve finales 

9 febr. za…di carnaval 

9 febr.  zaterdag Ere divisie 3e ronde dames-heren 

16 febr.  zaterdag Ere divisie 4e ronde dames-heren 

16 febr.  zaterdag Landelijke competitie 3e ronde jeugd - senioren 

17 febr.  zondag Nat.jeugdmeerk. 1/2 finales jeugd A/B-C(st) lic. R.Lauwerijssen 0165-547502 

18 febr. ma…za afd.competitie 2e ronde senioren 

18 febr. ma… za afd.competitie 3e ronde senioren 

23 febr. zaterdag afd.competitie 2e ronde  ????? jeugd 

23 febr.  zaterdag C jeugdranglijsttoernooi jeugd C lic. Nijmegen 

23 febr.  zaterdag Ere divisie (reserve) dames-heren 

23 febr. zondag NTTB beker 3e ronde 

24 febr.  zondag B jeugdranglijsttoernooi jeugd B lic. Nijmegen 

 
 
 
 
maart 

2 mrt. zaterdag Jeugdtoernooi tijdens NK Zwolle 

2 mrt. zaterdag Ned.Kampioenschappen A senioren A lic. 

3 mrt. zondag Ned.Kampioenschappen A senioren A lic. 

4 mrt. ma…za afd.competitie 4e ronde senioren 



 7 
 
 

9 mrt. zaterdag afd.competitie 4e ronde  jeugd 

9 mrt. zaterdag Ere divisie 5e ronde dames-heren 

9 mrt. zaterdag Landelijke competitie 4e ronde jeugd-senioren 

10 mrt. zondag 1e r.afd.meerkampen C-D jeugd C - D lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 

10 mrt. zondag Nat.Sen. meerkampen C,E en G finales 

11 mrt. ma…za afd.competitie 5e ronde senioren 

16 mrt. zaterdag afd.competitie 5e ronde  jeugd 

16 mrt. zaterdag Ere divisie 6e ronde dames-heren 

16 mrt. zaterdag Landelijke competitie 5e ronde jeugd - senioren 

17 mrt zondag 2e A jeugdranglijsttoernooi jeugd A licenties Weert 

18 mrt. ma…za afd.competitie 6e ronde senioren 

23 mrt. zaterdag afd.competitie 6e ronde  jeugd 

23 mrt. zaterdag Ere divisie (reserve) dames-heren 

23 mrt. zaterdag Landelijke competitie 6e ronde jeugd - senioren 

24 mrt zondag 43e Maaslandtoernooi jeugd + senioren OTTC (N.v.Erp) 0412-632106 

25 mrt. ma…za afd.competitie 7e ronde senioren 

30 mrt. zaterdag Ere divisie 7e ronde dames-heren 

30 mrt. zaterdag Landelijke competitie 7e ronde jeugd - senioren 

31 mrt.  zondag 1e Paasdag 

april 
1 apr. ma…za afd.competitie 8e ronde  senioren 

6 apr. zaterdag afd.competitie 8e ronde  jeugd 

6 apr. zaterdag Ere divisie (reserve) dames-heren 

6 apr. zaterdag Landelijke competitie 8e ronde jeugd - senioren 

7 apr. zondag 2e ronde afd.jeugdmeerk.C-D jeugd C - D lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 

8 apr. ma…za afd.competitie 9e ronde  senioren 

9 apr. zaterdag Play offs eredivisie dames-heren 

13 apr. zaterdag afd.competitie 9e ronde  jeugd 

13 apr. zaterdag Ere divisie P/D wedstrijden dames-heren 

13 apr. zaterdag Landelijke competitie 9e ronde jeugd - senioren 

13 apr. zaterdag Play offs eredivisie dames-heren 
14 apr. zondag Nat.senioren meerk. B,D en F lic voorronden 

15 apr. ma…za afd.competitie 10e ronde  senioren 

20 apr. zaterdag afd.competitie 10e ronde  jeugd 

20 apr. zaterdag Landelijke competitie 10e ronde jeugd - senioren 

21 apr. zondag finale afd.jeugdmeerk.C-D jeugd C - D lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 

21 apr. zaterdag NK veteranen 

23 apr. zaterdag Play offs eredivisie dames-heren 

24 apr. zaterdag Landelijke competitie 4e ronde Senioren 

25 apr. vrijdag Bestuurstoernooi regio N/O  Bra invitatie N.v. Erp 0412-632106 

26 apr. zaterdag Beslissings wedstrijd 1e divisie senioren 

26 apr. zaterdag Nederlandse jeugd kamp. Jeugd B licenties 

27 apr. zondag Nederlandse jeugd kamp. Jeugd A licenties 

27 apr. zaterdag promotie wedstrijd 1e divisie senioren 

30 apr. dinsdag Koninginnendag 

  
 
 

mei  

9 mei donderdag Hemelvaartsdag 

11 mei zaterdag Land.comp kamp.groep Jeugd 

18 mei zo-ma Pinksteren 

19 mei zondag 1e Pinksterdag 

19 mei zondag Nat.senioren meerk. B,D en F lic 1/4 finales 
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Juni 

1 juni za…zo Nat.Jeugd meerkmapen finales jeugd A/B-C(st)lic. R.Lauwerijssen 0165 547502 

8 juni zaterdag Ned.kamp. S/B 

 
 


