
  

Verschijnt wekelijks COMPETITIEBULLETIN 03 – 11 SEPTEMBER 2003 
 
BERICHTEN VAN DE HOOFDCOMPETITIELEIDER EN HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER 
 
Seniorencompetitie 
 

Wijziging teamnaam 
Alle landelijk spelende damesteams van Arboned/Westa voeren ingaande deze Najaarscompetitie, 
vanwege verandering van sponsor, de naam BONNEMA/WESTA    
 

WIJZIGING SPEELZAAL HOTAK'68 
In tegenstelling tot wat op de competitieprogramma's staat vermeld speelt Hotak'68 tot en met 4 oktober a.s. nog 
in de Meulenblock. 
De Meulenblock is te vinden aan de Putseweg 9a te Hoogerheide en te bereiken op telefoonnummer 0164-
613652. 
  
Tevens is het e-mailadres van de wedstrijdsecretaris Adriënne Suijkerbuijk gewijzigd in : hotak68@xs4all.nl 
 
 

Wijzigingen aanvangstijden 
Dames 2e divisie groep 2: aanvangstijd SAR/Rabobank 2 moet zijn 16.00 uur 
Heren 3e divisie groep 1  : aanvangstijd Ready 1 moet zijn 17.30 uur 
 
 
Wijzigingen wedstrijdsecretariaten 
 
Wijziging aanvangstijdstip 
8520 Bijmaat 1 – Amstelveen 2 begint om 12.30 uur i.p.v. 15.00 uur 
 
Wijziging speeladres 
De volgende vier thuiswedstrijden van Spaarne/Rapidity: 5904, 5924, 7504 en 7524 (meisjes land. B gr. 1 
en Jongens land. A gr. 2 worden gespeeld in de zaal van Rapidity, Kuenenplein 1, Beverwijk, telefoon 
0251-252071 
 
 
Jeugdcompetitie 
Doordat er bij het opsturen van de teamlijsten uit de regio Twente van de afdeling Oost (buiten de schuld 
van de verenigingen) wat mis is gegeaan, speelt jongens landelijk A groep 1 in een poule van acht. Na 
een halve competitie (7 speelronden) zullen de nrs. 1 t/m 4 nog een halve competitie (3 ronden) spelen om 
twee promotieplaatsen naar de kampioensgroep en de overige teams om de plaatsen 5 t/m 8. Alle punten 
uit de eerste 7 ronden blijven hierbij als beginstand gelden! 
 
Wijzigingen aanvangstijden 
De aanvangstijd van alle landelijke wedstrijden voor ttv J.C.V.-Vught zijn dit jaar vastgesteld op 
zaterdagmiddag 14.00 uur  i.p.v. 15.00 uur zoals in het verleden gebruikelijk was. 
Een en ander is echter per abuis verkeerd in het wedstrijdprogramma van de jongens Landelijk A groep 
4 opgenomen.  
  
 
PROGRAMMAWIJZIGINGEN 
    
HEREN  
Er1    2312 14/09/2003 HEEMSKERKSPORT/TREFFERS 1-TORENSTAD 1             wordt gespeeld op  29/09/2003 om 13.00 
1.01   2403 13/09/2003 SKF 1                   -SCYLLA 2                 wordt gespeeld op  14/09/2003 om 14.00 
3.08   3703 13/09/2003 SVE 2                   -QUICK '32 1              wordt gespeeld op  11/10/2003 
    
DAMES      
2.01    311 11/10/2003 DOCOS 1                 -MAASBREE 2               wordt gespeeld op  04/10/2003 
3.01    509 27/09/2003 US 1                    -DORDRECHT 1              wordt gespeeld op  27/09/2003 om 15.00 
3.01    511 04/10/2003 DOCOS 2                 -US 1                     wordt gespeeld op  04/10/2003 
4.03   1111 11/10/2003 DOCOS 4                 -REGA 1                   wordt gespeeld op  04/10/2003 
    
JONGENS    
1.04   7702 13/09/2003 JCV 1                   -FURST KANTOORS/HEERLEN 1 wordt gespeeld op  28/09/2003 om 11.00 
3.01   8205 20/09/2003 TALO 1                  -FLITS 2                  wordt gespeeld op  08/11/2003 
3.01   8220 08/11/2003 FLITS 2                 -TALO 1                   wordt gespeeld op  20/09/2003 



  

3.04   8520 08/11/2003 BIJMAAT 1               -AMSTELVEEN 2             wordt gespeeld op  08/11/2003 om 12.30 
 
 
 
 

ONTBREKENDE UITSLAGEN 
Zoals uit onze administratie blijkt, hebben wij van de hieronder vermelde wedstrijden de wedstrijdformulieren 
nog niet ontvangen. 
Daar het ons zonder ingezonden wedstrijdformulieren onmogelijk is het verloop van de competitie op de juiste 
wijze te volgen c.q. te controleren, verzoeken wij u dringend de wedstrijdformulieren per omgaande te 
zenden aan het bondsbureau. 
Indien u niet (meer) over een kopie van het wedstrijdformulier beschikt, verzoeken wij u een kopie op te 
vragen bij uw tegenstander of eventueel de afdelingscompetitieleider. 
 
Heren 
Er 1  31-08-2003   2302  SCYLLA 1                 - AAC COSMOS 1               0 -  0 
Er 1  07-09-2003   2310  DE TOEKOMST 1            - FVT/DE KEIJ 1              0 -  0 
 
 
 
 


