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Werkgroep eredivisie 

 

Wedstrijd kampioenen 1
e
 divisie dames om 1 plaats in de eredivisie 

Gegevens voor de wedstrijd: 

Wedstrijd:   de Treffers (R) – Argus 

Datum:   zaterdag 5 december 2009 

Aanvang:   14.00 uur 

Locatie:   zaal ttv Swift,  Bekkumerstraat 11, 7416 ZN Deventer, tel. 0570-631888. 

Thuis/uit:    loting wordt door de scheidsrechters voorafgaande aan de wedstrijd gedaan. 

 

De ploeg die thuis loot, is verantwoordelijk voor het doorbellen van de uitslag direct na afloop van de wedstrijd aan 

Jennie Geurts, 024-3557569 en het opsturen van het wedstrijdformulier naar Rene van Dijk, Wittendijk 50, 5051 GC 

Goirle.  

Willen s.v.p. de scheidsrechters en de organisatie van Swift de thuisploeg op deze actie wijzen! 

 

Systeem:   1
e
 divisie; wedstrijd is beslist nadat 1 ploeg 6 setpunten heeft behaald. Verder is CR art. 33,  

lid 2, sub 1t/m 3 en lid 35 van toepassing. 

Winnaar/verliezer:  de winnaar promoveert naar de eredivisie. De verliezer speelt op zaterdag 19 december  

tegen Amsterdam’78, de nummer 7 van de eredivisie najaar 2009. Locatie wordt nader 

bekend gemaakt. 

 

Wedstrijd kampioenen 1
e
 divisie heren om 1 plaats in de eredivisie 

De werkgroep heeft, na overleg met de reglementencommissie, besloten SKF als nummer 2, omdat de kampioen 

Petstra/DTK niet in aanmerking komt voor de eredivisie, de beslissingswedstrijd te laten spelen. In de nieuwe 

eindstand zonder de resultaten van Petstra/DTK eindigt SKF als 2
e
.   

 

Gegevens voor de wedstrijd:  

Wedstrijd:   Scylla – SKF 

Datum:   zaterdag 5 december 2009 

Aanvang:   12.00 uur (onder voorbehoud, kan nog gewijzigd worden) 

Locatie:   zaal ttv De Treffers Roelofarendsveen, Lucas van Leydenlaan 4, Roelofarendsveen 

Thuis/uit:   wordt na loting vastgesteld.  

 

De ploeg die thuis loot is verantwoordelijk voor het doorbellen van de uitslag direct na afloop van de wedstrijd aan 

Jennie Geurts, 024-3557569 en het opsturen van het wedstrijdformulier naar Rene van Dijk, Wittenlaan 50, 5051 GC 

Goirle. 

Willen s.v.p. de scheidsrechters en de organisatie van De Treffers de thuisploeg op deze actie wijzen! 

 

Systeem:   1
e
 divisie; wedstrijd is beslist nadat 1 ploeg 6 setpunten heeft behaald. Verder is CR art. 33,  

lid 2, sub 1t/m 3 en lid 35 van toepassing. 

Winnaar/verliezer:  de winnaar promoveert naar de eredivisie. De verliezer speelt op zaterdag 19 december  

tegen Argus, de nummer 7 van de eredivisie najaar 2009. Locatie wordt nader bekend  

gemaakt. 

 

Peter Boon 

tel. 06-51354137  

email boon@nttb.nl 
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Hoofdcompetitieleider 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

930 Li Ning/Infinity 2 - Entac 1 05-12 12.00 uur  

opnieuw vastgesteld wegens niet opkomen Entac 

 

Team niet opgekomen 

Wegens het niet opkomen van Entac 1 dames in de 3e divisie groep 2 in wedstrijdnummer 930 wordt Entac 1 bestraft 

met 10 verliespunten en een boete (zie boetelijst). De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld op 5 december aanvang 

12.00 uur. 

 

Standen en persoonlijke resultaten 

De standen en persoonlijke resultaten worden in het volgende bulletin opgenomen. 

 

Teamlijsten voorjaarscompetitie 2010 

Uiterlijk 6 december dienen de inschrijfformulieren (teamlijsten) ingestuurd te zijn (competitie@nttb.nl en 

rene2.dijk@planet.nl). Zonder nieuwe inschrijving geldt de inschrijving van de najaarscompetitie 2009. 

 

Verenigingen die niet meer willen deelnemen aan de landelijke competitie en daarop wel recht hebben, dienen dat ook 

uiterlijk 6 december door te geven. Promovendi uit de afdelingen dienen hun inschrijfformulier in te zenden z.s.m. na 

het bekend worden van hun promotie. 

  

Voorjaarscompetitie 2010 in NAS 

De competitieadministratie van de voorjaarscompetitie 2010 loopt via NAS. Dat betekent dat u ook verplicht bent de 

teamopgave uiterlijk 6 december in NAS te zetten. De teams dienen DEFINITIEF te zijn. Het niet tijdig invoeren zal ook 

worden beboet omdat NAS officieel wordt. 

  

De procedures t.a.v. het gebruik van NAS zullen u zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. De gang van zaken t.a.v. 

een aantal administratieve zaken die nog niet volledig in NAS uitgevoerd kunnen worden, de uitslagendienst, het 

verwerken van de  wedstrijdformulieren en dergelijke zaken zullen we tijdig via een bulletin en het competitieboek 

doorgeven. 

 

René van Dijk - HCL 

tel. 013-5344347 

e-mail: rene2.dijk@planet.nl 

 

Hoofdjeugdcompetitieleider 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

6027 Enjoy&Deploy Heerlen 1  Torenstad 1 5-12 12.00 uur 

7929 Emmen 1  Taverzo 1 Uitgesteld i.v.m. 

sterfgeval (datum 

volgt) 

 

Standen en persoonlijke resultaten 

De standen en persoonlijke resultaten worden in het volgende bulletin opgenomen. 

 

Teamlijsten voorjaarscompetitie 2010 

Uiterlijk 6 december dienen de inschrijfformulieren (teamlijsten) ingestuurd te zijn (competitie@nttb.nl en 

hjcl@quicknet.nl). 

  

Voorjaarscompetitie 2010 in NAS 

De competitieadministratie van de voorjaarscompetitie 2010 loopt via NAS. Dat betekent dat u ook verplicht bent de 

teamopgave uiterlijk 6 december in NAS te zetten. De teams dienen DEFINITIEF te zijn. Het niet tijdig invoeren zal ook 

worden beboet omdat NAS officieel wordt. 

 

Joke Wijker - HJCL 

tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@quicknet.nl  
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Boetelijst 
 
Boetenr.  Vereniging           Wnr.  Reden                                      Bedrag 
0910-146  VALKENSWAARD         8221  team onvolledig                         vervallen 
0910-193  GTTC GRONINGEN       7628  uitslag niet/niet tijdig gebeld              5.00 
0910-194  TTCV.HERWAARDEN      7728  uitslag niet/niet tijdig gebeld              5.00 
0910-195  GTTC GRONINGEN       8128  uitslag niet/niet tijdig gebeld              5.00 
0910-196  ARNEMUIDEN           2928  uitslag niet/niet tijdig gebeld              5.00 
0910-197  DEDEMSVAART           426  bondsnummers Both en Van Dijk omgewisseld    5.00 
0910-198  VRIENDENSCHAAR        626  M. v.d. Krogt foutief bondsnummer            5.00 
0910-199  ATC NIJMEGEN          926  S. Pieterse foutief bondsnummer              5.00 
0910-200  ENTAC                 930  team niet opgekomen                         91.00 
0910-201  GTTC GRONINGEN       7626  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-202  GTTC GRONINGEN       8126  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-203  GTTC GROESBEEK       5626  team onvolledig                             22.50 
0910-204  WIJK 16              7627  geen begeleiding jeugdteam                   7.00 
0910-205  ATC NIJMEGEN         8312  formulier onjuist/onvolledig ingevuld        5.00 

 

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 

competitieleider. (Artikel  19 lid 6 Competitiereglement). 

 

Uitslagen, standen en persoonlijke resultaten 

De uitslagen, standen en persoonlijke resultaten worden gepubliceerd op onze website www.nttb.nl  onder: 

spelers > competitie > eredivisie dames > eredivisie heren > dames > heren >  meisjes > jongens. 

 


