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Werkgroep eredivisie 
 
Promotie/degradatie wedstrijd Heren: 

Avanti  – Smash’70 
Datum: woensdag 21 december 
Locatie: speelzaal Hilversum, Vaartweg 52 
Aanvang: 20.00 uur 
Systeem: Eredivisie 
Loting thuis/uit: voorafgaande aan de wedstrijd 
Uitslag: de ploeg, die thuis loot is verantwoordelijk voor het doorbellen van de uitslag naar Jennie Geurts (024-
3557569) en het wedstrijdformulier opsturen naar René van Dijk, Wittendijk 50, 5051 GC Goirle. 
Wil de organisatie (Hilversum) en/of de scheidsrechters de thuisploeg herinneren aan deze afspraak?       
Wedstrijd wordt beëindigd zodra de beslissing is gevallen.  
 
Sterktevolgorde: 
Avanti: 
1. Xu Changyu 
2. Steffen Greup 
3. Martin Groenewold 
4. Vincent Blom 
Smash ‘70 
1. Jelle Bosman 
2. Ewout Oostwouder 
3. Koen Hageraats 
4. Gamal de Groot 
 

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

 
Competitie-indeling senioren voorjaar 2012 

In dit bulletin vindt u de indeling van de landelijke competitie senioren voor het voorjaar 2012. Het was ook ditmaal 
mogelijk praktisch alle wensen van de verenigingen te honoreren. Alleen verzoeken om in een bepaald weekend 
helemaal geen wedstrijd te hoeven spelen wegens vakantie e.d. kunnen niet worden ingewilligd. De betreffende 
verenigingen zullen zelf via overleg met de tegenstander een andere datum moeten vinden die VOOR de vastgestelde 
datum moet zijn. Met de indeling, letters en speelschema kunt u zelf al bepalen om welke tegenstander het gaat. 
 
Helaas moeten we constateren dat, na enkele competities met een positief saldo bij de dames, er ditmaal weer een 
kleine  terugloop van 3 damesteams te betreuren is. Naast het wegvallen van de meisjescompetitie is dit een zorgelijke 
ontwikkeling. Een vergelijking met bv 1982 geeft verontrustende cijfers. In 1982 speelden er 9915 vrouwen in de 
NTTB, in 2010 waren er dat nog slechts 5844. In 1982 hadden 13 van de 21 afdelingen een damescompetitie en zelfs 
19 afdelingen een meisjescompetitie; nu is er nog slechts een landelijke damescompetitie. In 1982 speelden er 434 
damesteams competitie; nu zijn er dat nog 60. 
 
Het helemaal verdwijnen van de damescompetitie zou een enorme verschraling van de mogelijkheden voor de dames 
betekenen. Het aantal  dames dat in de landelijke herencompetitie kan uitkomen zal zich beperken tot enkele 
tientallen; voor de overige dames blijft er dan alleen nog de weg open naar de meestal doordeweekse gemengde 
avondcompetities. 
 
De regelingen t.a.v. uitslagendienst, verwerking in NAS en de formulieren vindt u in het competitieboek dat u uiterlijk 
voor 10 januari 2012 digitaal zal worden toegestuurd. Van belang is dat u de informatie in het competitieboek goed 
leest. Een zeer groot  aantal boeten dat in de vorige competitie opgelegd moest worden werden veroorzaakt door het 
niet of slecht lezen van de informatie in het competitieboeken of de bulletins. Wijzigingen t.a.v. de 
verenigingsgegevens dienen niet alleen in NAS te worden verwerkt maar moeten altijd separaat worden gemeld aan 

de competitieleider zodat ze kunnen worden opgenomen in het bulletin.  
 
Bij de 1

e
 divisie poule B is letter D nog niet bekend. Het wordt Avanti 1 (17.00 uur) of Smash’70 1 (18.00 uur). De 

beslissing valt op 21 dec 2011. 
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Wij, leden van de competitiecommissie, wensen u een fijn kerstfeest toe en het allerbeste in 2012. 
 
Speelschema 
 
28-01 04-02 11-02 10-03 17-03 24-03 31-03 07-04 14-04 21-04 

    1     2     3      4      5     6     7     8      9    10 
 A-B   F-A        A-C       E-A       A-D       B-A       A-F      C-A        A-E      D-A 
 C-D        B-C       E-B        B-D       F-B      D-C       C-B      B-E        D-B      B-F 
 E-F        D-E       D-F        C-F       C-E       F-E       E-D      F-D        F-C      E-C 
 
Indeling Landelijk Dames voorjaar 2012 
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Indeling Landelijk Heren voorjaar 2012 
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René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 

 
Competitie-indeling jeugd voorjaar 2012 

Hieronder ziet u de indeling van de voorjaarscompetitie 2012. Getracht is zoveel mogelijk aan de wensen van  de 
verenigingen tegemoet te komen. U zult kunnen begrijpen dat dit niet altijd lukt. Mocht u een wedstrijd in onderling 
overleg willen verzetten dan mag dat met dien  verstande dat de nieuwe speeldatum voor de oorspronkelijke datum 

dient te liggen. Met het schema en de codering kunt u zelf de tegenstander vinden van een bepaald weekend. 
Enkele verenigingen hebben gevraagd om op een bepaald weekend geen wedstrijd te hoeven spelen. Dergelijke 
verzoeken kunnen niet worden gehonoreerd. Het competitieprogramma is al zeer lang bekend. Wel kan een vereniging 
zelf actie ondernemen om de wedstrijd(en) van dat weekend in overleg met de tegenstander(s) vooruit te spelen. 

 
NAS 

Alle verenigingen hebben hun teams in NAS opgegeven. Omdat alle teams goedgekeurd zijn kan de aanvulling nog 
alleen door de competitieleider gebeuren. Verzoeken om toevoeging van spelers/speelsters dienen dus rechtstreeks 
aan de HJCL gericht te worden, die, als deze aanvullingen akkoord zijn, ze zelf toevoegt aan het betreffende team.  
 
De regelingen t.a.v. uitslagendienst, verwerking in NAS en de formulieren vindt u in het competitieboek dat u uiterlijk 
voor 10 januari 2012 digitaal zal worden toegestuurd. Van belang is dat u de informatie in het competitieboek goed 
leest. Een zeer groot  aantal boetes dat in de vorige competitie opgelegd moest worden werden veroorzaakt door het 
niet of slecht lezen van de informatie in het competitieboeken of de bulletins. Wijzigingen t.a.v. de 
verenigingsgegevens dienen niet alleen in NAS te worden verwerkt maar moeten altijd separaat worden gemeld aan 

de competitieleider zodat ze kunnen worden opgenomen in het bulletin.  
 
Een overzicht van de speeldata en letters vind u in het separaat bijgevoegd bestand. 
 
Rest mij nog u een sportief en gezond 2012 toe te wensen. 
 
Indeling Landelijk Jongens voorjaar 2012 
 

 



Competitiebulletin 16 
seizoen 2011/2012 
 

6

 
 

 
 
Indeling Kampioensgroep Jongens voorjaar 2012 

 

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

nummer 

Wedstr. 

nummer Vereniging 

Boete- 

nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2011-467 13801 Avanti 1 (heren) 10 5,00 
 
Vervallen boetes 
Volgnummer Vereniging 

2011-461 DTS 1 
 
De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke 
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de voorjaarscompetitie 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). 
 


