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Werkgroep eredivisie 
 

De werkgroep eredivisie is van mening, dat de uiterste datum voor indiening eredivisieteams uiterlijk 10 december 
moet blijven. Dit i.v.m. opstellen programma en rekening houden met jeugd en senioren internationals en wensen van 
de clubs. Zodoende kan op 20-12 in de bijeenkomst werkgroep eredivisie met de clubs het concept programma 
worden besproken. De werkgroep wil de clubs tegemoetkomen door aanvullingen voor de teams toe te staan tot 
uiterlijk 10 januari 2011 met inachtneming van de regels indiening teamlijsten van de overige divisies. 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

Zoals bekend wordt de kampioenswedstrijd 1
e
 divisie dames gehouden op zaterdag 4 december aanvang 12.00. De 

promotie/degradatie wedstrijd dames ere/1
e
 divisie vindt vanwege de Masters (11-12) nu plaats op zaterdag 18-12 op 

neutraal terrein. 
 
Speeldata 

De kampioenswedstrijd 1
e
 divisie dames vindt a.s. zaterdag plaats bij SKF in Veenendaal. 

 
Zaal:     SKF, Wageningselaan 1A, Veenendaal. Tel. Zaal: 0318-514558 
Aanvang:    12.00 uur. Zaal open: 10.30 uur 
Systeem:     1

e
 divisie, wedstrijd is beslist als 1 van beide teams 6 sets heeft gewonnen. 

Thuis/uit:     wordt een uur voor de wedstrijd door loting bepaald door de NTTB-
scheidsrechters Versteegt/Muller 

Wedstrijdformulieren en uitslag:  worden na afloop door ondergetekende respectievelijk gezonden naar R. van 
Dijk en gebeld naar J. Geurts 

 
Winnaar speelt in het voorjaar 2011 eredivisie. Verliezer speelt op zaterdag 17 december a.s. P/D wedstrijd op 
neutraal terrein. Nadere info volgt. 
 
De kampioenswedstrijd 1

e
 divisie heren vindt a.s. zaterdag plaats bij SKF in Veenendaal. 

 
Zaal:     SKF, Wageningselaan 1A, Veenendaal. Tel. Zaal: 0318- 514558.  
Aanvang:    12.00 uur. Zaal open: 10.30 uur 
Systeem:     1

e
 divisie, wedstrijd is beslist als 1 van beide teams 6 sets heeft gewonnen. 

Thuis/uit:    wordt een uur voor de wedstrijd door loting bepaald door de NTTB-
scheidsrechters Versteegt/Karagantcheff 

Wedstrijdformulieren en uitslag:   worden na afloop door ondergetekende respectievelijk gezonden naar R. van 
Dijk en gebeld naar J. Geurts 

 
Winnaar speelt in het voorjaar 2011 eredivisie. Verliezer speelt op woensdag 8 december a.s.  19.30 uur. P/D wedstrijd 
op neutraal terrein. Nadere info volgt. 
 

Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 

 
Mededelingen 
 

• Alle competitiewedstrijden van de najaarscompetitie 2010 zijn op tijd afgewerkt; de volledige eindstanden vindt 
u in dit bulletin 

• Ik verzoek de afdelingen hun promovendi z.s.m. door te geven 
• Verenigingen die recht hebben op een plaats in de landelijke voorjaarscompetitie 2011 maar afzien van dat 

recht graag een berichtje hierover uiterlijk 5 dec 2010 
• Vele verenigingen zijn al druk bezig hun teams in de voorjaarscompetitie 2011 in NAS in te brengen. Tot nu toe 

zijn alle teams nog in concept. Vergeet niet de teams definitief te maken, uiterlijk op 5 december 2010. Ze 

kunnen anders niet worden geaccepteerd 
• invalsters in de damescompetitie vermelden onder “opmerkingen ”bij het laagste damesteam 
• denk ook aan het inbrengen van de juiste gegevens van de speelzaal en het landelijk wedstrijdsecretariaat in 

NAS 
• denk ook aan de motivatie bij de wensen die u bij de “algemene opmerkingen” kunt vermelden 
• de in de teams opgenomen spelers/speelsters dienen uiterlijk per 1 dec 2010 competitiegerechtigd te worden 

gemaakt 
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• de persoonlijke resultaten van de najaarscompetitie 2010 worden in het volgende bulletin vermeld. 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 

 
Mededelingen 
 

• alle competitiewedstrijden van de najaarscompetitie 2010 jeugd zijn op tijd afgewerkt; de eindstanden vindt u in 
dit bulletin 

• ik verzoek de afdelingen hun kampioenen (en eventueel de 2e plaatsen) z.s.m. door te geven,de betreffende 
verenigingen dienen  hun teams in NAS in te voeren. 

• vele verenigingen zijn al druk bezig hun teams in de voorjaarscompetitie 2011 in NAS in te brengen. Vergeet 
niet de teams definitief te maken, uiterlijk op 5 december 2010. Ze kunnen anders niet worden geaccepteerd 

• denk ook aan het inbrengen van de juiste gegevens van de speelzaal en het landelijk wedstrijdsecretariaat in 
NAS 

• denk ook aan de motivatie bij de wensen die u bij de “algemene opmerkingen” kunt vermelden 
• de in de teams opgenomen spelers/speelsters dienen uiterlijk per 1 dec 2010 competitiegerechtigd te worden 

gemaakt 
• de persoonlijke resultaten van de najaarscompetitie 2010 worden in het volgende bulletin vermeld. 

 
 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 

 
Volg- 
nummer 

Wedstr. 
nummer 

Vereniging Boete- 
nummer 

Aanvulling omschrijving Bedrag 

2010-199 10230 Irene 1 18 10.00 
2010-200 11130 Irene 2 18 10.00 
2010-201 12628 Pecos 9 Uitslag niet gebeld 5.00 
2010-202 12630 Bijmaat 1 18 10.00 
2010-203 12827 Enjoy & Deploy 2 8 Geen wedstrijdnummer 5.00 
2010-204 12828 Pecos 9 Uitslag niet gebeld     5.00 
2010-205 13230 Bijmaat 2 18 10.00 
2010-206 13329 De veluwe 1 18 10.00 
2010-207 13430 Irene 1 18 10.00 
2010-208 16303 Flash 9 Uitslag niet gebeld 5.00 
2010-209 17227 GTTC gron 18 10.00 
2010-210 17728 Pecos 18 10.00 
 
 
Vervallen boetes 
 

Volgnummer Vereniging 
2010-122 TVO 1 
2010-179 UTTC1 
 
 
 
De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke 
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de najaarscompetitie aan u is verzonden. Het voorwoord is ook 
terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Competities & toernooien >landelijke competitie senioren 
>dames/heren en >landelijke competitie jeugd >meisjes/jongens. 
 
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement). 
 


