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Verschijnt wekelijks COMPETITIEBULLETIN 08 – 23 OKTOBER 2003 
 
BERICHTEN VAN DE HOOFDCOMPETITIELEIDER EN HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER 
 
Seniorencompetitie 
 

Nieuwe hoofdcompetitieleider NTTB 
Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond maakt hierbij bekend dat de heer Ad Jonkers, op 
zijn verzoek, met onmiddellijke ingang is gestopt als hoofdcompetitieleider van de NTTB. 
Daarbij spreekt het Hoofdbestuur zijn waardering uit voor de door de heer Jonkers verrichtte 
werkzaamheden.  
De heer Jonkers zal worden opgevolgd door de heer Rene van Dijk, Wittendijk 50, 5051 GC Goirle, 
telefoon 013-5344347. Email: rene2.dijk@planet.nl  
 
Wisseling van de wacht 
 
Ad Jonkers heeft per 1 oktober 2003 besloten zijn functie van HCL neer te leggen. Het hoofdbestuur 
heeft mij verrast met het verzoek om zijn taak over te nemen. In het al verre verleden heb ik enige 
ervaring opgedaan met het leiden van competities. Van 1973 tot 1978 was ik HJCL en van 1977 tot 1985 
HCL. De structuur was in die jaren overigens totaal anders. De HCL was als hoofdbestuurslid volledig 
verantwoordelijk van alles wat op competitiegebied speelde. De huidlige functie heeft voornamelijk een 
uitvoerend karakter. 
Na de verbazing over het verzoek van het HB verwerkt te hebben, heb ik informatie ingewonnen om 
inzicht te krijgen in het huidige HCL-werk. De situatie van een aparte werkgroep eredivisie leek mij de 
grootste bron van onduidelijkheid, misverstanden en irritatie. 
Aangezien ik per 1 augustus 2003 gestopt ben met werken en het bloed nu eenmaal stroomt waar het 
niet gaan kan, heb ik uiteindelijk positief gereageerd op het verzoek van het hoofdbestuur. Wel heb ik 
gesteld dat er volledige eenduidigheid dient te zijn over de taakverdeling. 
Afgesproken is dat de volledige verantwoordelijkheid, organisatie en uitvoering van alle eredivisiezaken 
ligt bij de "werkgroep eredivisie". Ook de organisatie van de promotie/degradatiewedstrijden 1e 
divisie/eredivisie wordt door deze werkgroep gedaan. 
In het competitiebulletin zal de informatie dus uit drie delen bestaan: "werkgroep eredivisie", HCL en 
HJCL. 
Over zaken als planning, afstemming e.d. zal uiteraard overleg met elkaar gevoerd worden. 
Ik hoop mij zo snel mogelijk goed in te werken en prettig met U samen te werken. Ik bedank Ad Jonkers 
voor de prettige wijze waarop ik zijn competitiezaken over heb kunnen nemen.  
  
Ten aanzien van het wijzigen van speeldata wijs ik U erop dat uitstel naar een latere dan de 
vastgestelde datum in principe niet mogelijk is. Uitstel voor zaken als vakantie, ziekte, feesten e.d. 
worden niet verleend. Wel kunnen wedstrijden zonder scheidsrechters voor de vastgestelde datum 
worden gespeeld, waarvan dan beide verenigingen tijdig schriftelijk melding dienen te maken. 
Wedstrijden met scheidsrechters (1e divisies) kunnen niet verplaatst worden. Art. 17 C.R. geeft aan 
wanneer wel een verzoek tot uitstel gedaan kan worden. 
Toezeggingen gedaan door Ad Jonkers worden uiteraard gehonoreerd. 
  
René van Dijk 
 
Ook  de redactie van het competitiebulletin dankt de heer Jonkers voor zijn werkzaamheden en 
samenwerking als hoofdcompetitieleider en heet de heer Van Dijk welkom als nieuwe HCL’er. 
 
 
Wijziging aanvangsdatum 
Heren 3e divisie groep 1: Wedstrijdnummer 3010 Entac 1 – Remerij/DTK’70/Mistars 1 wegens 
sterfgeval uitgesteld. Nieuwe datum volgt z.s.m.  
Heren 3e divisie groep 1: Wedstrijdnummer 3026 Rega 1 – Ready 1. Ready 1 niet opgekomen. Comform 
artikel 37 C.R. krijgt Ready 10 verliespunten en een boete. Nieuwe datum volgt z.s.m. 
 



 

Jeugdcompetitie 
 

Wijziging speeldatum 
Wedstrijd 5926: Spirit 2 – Spaarne/Rapidity 1 verplaatst van 29 november naar 15 november 
 
 
PROGRAMMAWIJZIGINGEN 
    
HEREN      
3.02   3105 25/10/2003 FLITS 2 -DE VELUWE 1 wordt gespeeld op  29/10/2003 
    
DAMES      
1.01    225 22/11/2003 VICE VERSA '51 1 -SAR/RABOBANK 1 wordt gespeeld op  09/11/2003 om 14.00 
    
MEISJES    
1.03   5817 15/11/2003 KONINGSLUST 1 -TAVERBO 2 wordt gespeeld op  15/11/2003 om 14.00 
2.01   5926 29/11/2003 SPIRIT 2 -SPAARNE/RAPIDITY 1 wordt gespeeld op  15/11/2003 
   

 

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. 
 
ONTBREKENDE UITSLAGEN HEREN     T/M WEEK 42 
3.01  04-10-2003   3010  ENTAC 1                  - REMERIJ/DTK'70/MIDSTARS1   0 -  0 
3.01  18-10-2003   3026  REGA 1                   - READY 1                    0 -  0 
3.08  27-09-2003   3709  TWENTY-ONE UP 1          - QUICK '32 1                0 -  0 
        
ONTBREKENDE UITSLAGEN DAMES     T/M WEEK 42 
4.04  18-10-2003   1217  SETHONE 1                - SPAARNE 1                  0 -  0 
        
ONTBREKENDE UITSLAGEN JONGENS   T/M WEEK 42 
3.02  18-10-2003   8309  EMMEN 1                  - DTS 1                      0 -  0 
3.03  18-10-2003   8403  HBC 2                    - ATC ALMERE 1               0 -  0 
 
        

BOETELIJST  
Boetenr.  Vereniging      Wnr.  Reden                               Bedrag 
0304-045  WINTERSWIJK          8110  uitslag niet/niet tijdig gebeld             vervallen 
0304-049  KLUIS                7704  formulier niet ontvangen/later dan 1 week   vervallen 
0304-051  ENTAC                3010  formulier niet ontvangen/later dan 1 week        7.00 
0304-052  REMERIJ/DTK '70       121  geen geldige legitimatie                         2.50 
0304-053  SCYLLA               2323  geen geldige legitimatie                         2.50 
0304-054  SCYLLA               2323  geen geldige legitimatie                         2.50 
0304-055  HEEMSKRKSPRT/TR      2323  geen geldige legitimatie                         2.50 
0304-056  HEEMSKRKSPRT/TR      2323  geen geldige legitimatie                         2.50 
0304-057  READY                3026  team niet opgekomen                             91.00 
 
Boetes niet direct betalen!! 
Na een competitiehelft ontvangen de verenigingspenningmeesters een factuur met daarop vermeld de 
boetes welke de vereniging heeft opgelegd gekregen. Bezwaarschriften tegen oplegging van boetes 
moeten binnen 20 dagen na publicatie schriftelijk worden ingediend bij het bondsbureau. 
 
 
DIVERSEN 
 
Hierbij wil ik jullie mededelen dat 31 oktober de sluitingsdatum is voor de inschrijving voor de 
afdelingskampioenschappen voor de afdeling Midden-Nederland. 
De speeldatum is zondag 21 december 2003. De uitnodigingen en inschrijfformulieren zijn een aantal 
weken geleden verzonden.  
 
Atie de Jong, toernooileider 
 


