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Werkgroep eredivisie 
 
Programma halve finale heren 
maandag 21 april  
14:00 uur Hilversum – Enjoy&Deploy Taverzo 
zaterdag 3 mei  
16:00 uur: Smash ’70 – FvT 
 
vrijdag 9 mei  
19:30 uur FvT – Smash ‘70 
zondag 11 mei  
13:00 uur: Enjoy&Deploy Taverzo – Hilversum 
 
Programma tweede halve finales dames 
zondag 27 april 
14:00 uur VTV/Silvery Dragon – SKF 
zaterdag 10 mei 
14:00 uur Dozy Den Helder/Noordkop - Scylla 
 
Uitspelen wedstrijden 
Alle wedstrijden in de halve finale dienen uitgespeeld te worden, ook als een beslissing rondom plaatsing voor finale is 
gevallen. 
 
Kampioenswedstrijd en promotie/degradatie wedstrijden heren 
In de 1ste divisie B heren wordt volgende week een ‘reserveteam’ (Wijzenbeek/Westa 2 of Scylla 2) kampioen. In dit 
geval promoveert de kampioen van de 1ste divisie A automatisch en behoudt de nummer 3 van de Eredivisie B 
zijn plaats in de eredivisie. Conform eredivisie reglement, indien sprake is van een kampioenschap van een 2e team 
in de 1ste divisie is CR art. 39 lid 2 “Behalve in de eredivisie dames en heren, waarin een lidvereniging slechts met één 
team kan deelnemen, is het in alle overige landelijke klassen mogelijk met meer dan één team per afzonderlijke groep 
in een klasse deel te nemen” van toepassing. Eventuele kampioens- of degradatiewedstrijden komen in dat geval te 
vervallen. 
 
Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
Kampioensgroep 
De beslissingswedstrijd om de 3e en 4e plaats in de Kampioensgroep zal gespeeld worden op zaterdag 19 april 2014 
tussen FVT 1 en Scyedam 1 in de zaal van TTV Treffers  (R) Sportpad 2, 2371 RC Roelofarendsveen.  Aanvangstijd 
13.00 uur.  
 
De finale om het Kampioenschap van Nederland bij de jeugdteams zal gespeeld worden tussen Avanti 1 en Steeds 
Hoger/TSB 1 en wel op 3 mei en 17 mei. Indien nodig zal een 3e wedstrijd plaatsvinden op zondag 18 mei. 
 
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 

2014-098 10519 Swift (D) 15 Onvolledig team 2e divisie € 68 
2014-099 12424 Tempo Team 6 C.V. Walbrecht geen bondskaart € 5 
2014-100 12723 Ilac 10  € 5 
2014-101 12822 Pecos 8 Pers. prestaties foutief ingevuld € 5 
2014-102 12822 HBC 8 Pers. prestaties foutief ingevuld € 5 
2014-103 13823 De Treffers ‘70 10  € 5 
2014-104 17123 Appelscha 8  € 5 
2014-105 17422 Emmen 8  € 5 
2014-106 17922 Torenstad 15  € 11,50 
2014-107 18501 Appelscha 15  € 45,50 
2014-108 18501 Appelscha 12  € 7 
2014-109 nvt Disnierats 10 Ongefrankeerd verstuurd € 5 
 
Vervallen boetes 
Volg- 
nummer Vereniging 
2014-085 Swift (D) 
 
 
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). 
 
 

http://www.nttb.nl/

