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Werkgroep eredivisie
Peter Boon
tel. 06-51354137
email boon@nttb.nl
Hoofdcompetitieleider
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
12616
Disnierats 1
- Bijmaat 2

Nieuwe datum +
tijd
19-10 14.00 uur

Opmerkingen
• deze week waren alle verenigingen, ook de eredivisies, op tijd met het verwerken van de formulieren in NAS.
Een prima zaak!
• nog opmerkelijker is het feit dat vorige week ALLE formulieren, jeugd en senioren, tijdig in mijn bezit waren
m.u.v. enkele formulieren van de eredivisie.
In de 10 jaar dat ik weer HCL ben heb ik dit nog niet meegemaakt. Zeer positief!
René van Dijk - HCL
tel. 013-5344347
e-mail: rene2.dijk@planet.nl
Hoofdjeugdcompetitieleider
Let op
Bij art. 12 van de boetelijst is een regel weggevallen. Het juiste artikel luidt:
Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening van de begeleider (zowel uit- als
thuisspelend), per team € 7.
Ik heb derhalve deze week geen boetes uitgedeeld voor het ontbreken van de handtekeningen. Het waren er echter
legio. Zorg dat uw formulieren op orde zijn. Dit voorkomt boetes!
Joke Wijker - HJCL
tel. 0226-316753
e-mail: hjcl@quicknet.nl
Boetelijst
Volgnummer
2013-168
2013-169
2013-170
2013-171
2013-172
2013-173
2013-174
2013-175

Wedstr.
nummer
10119
10119
10127
12401
12701
12701
12701
17501

Vervallen boetes
Volgnummer
2013-167

Vereniging
Fürst Lybae Heerlen
Fürst Lybrae Heerlen
Fürst Lybrae Heerlen
Argus 1
Ilac 1
SKF 1
Ilac 1
Amsterdam

Boetenummer
14
6
14
15
15
8
8
8

Aanvulling omschrijving
C. Streng ongerechtigd
L. van Oppen geen geldige legitimatie
C. Streng ongerechtigd
onvolledig 1e divisie
onvolledig 2e divisie
pers. prestaties foutief
pers. prestaties foutief
Geen uitslag ingevuld

Bedrag
113,50
6,00
113,50
91,00
68,00
5,00
5,00
5,00

Vereniging
Enjoy & Deploy

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. Dit competitieboek is
ook terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Downloads >Competities en toernooien
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement).
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