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Werkgroep eredivisie 
 
Mededeling 
Inmiddels hebben meerdere eredivisieteams laten weten komend seizoen met de niet-celluloid te gaan spelen. Alle 
verenigingen ontvangen voor komend weekeinde nog een overzicht met een definitieve lijst met verenigingen die met 
de nieuwe bal gaan spelen. 
 
Dames      Heren 
Dozy Den Helder Noordkop   Pecos 
FvT      FvT 
SKF      Enjoy&Deploy Taverzo 
Hilversum     Hilversum 
Scylla      Scylla 
      Smash ‘70 
      DTK ’70  
      Tempo-Team 1 
 
Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
 
Hoofdcompetitieleider 
 
Mededelingen 
René van Dijk is t/m 10 september op vakantie. 
 
Plastic bal 
Het Hoofdbestuur heeft in juni een besluit genomen over het gebruik van de nieuwe plastic (niet-celluloid) bal in de 
Nederlandse competitie. Alle verenigingen in de landelijke competitie hebben de mogelijkheid om vanaf deze 
competitie met de nieuwe bal te spelen. Het is wel aan te raden hiermee direct bij aanvang van de competitie mee te 
beginnen. Meer informatie over de invoering van de plastic bal is terug te vinden op http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-
nttb/hoofdbestuur-neemt-besluit-over-invoering-plastic-bal-update/.   
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
LET OP!! 
In Landelijk B groep A  heeft Tafeltennis Zwolle 3 zich teruggetrokken met toestemming van de HJCL. Het nieuwe 
programma staat in NAS . 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
 
Wedstrijd- 
nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 
tijd 

17103 SVE 1  Emmen 1               ******* 13-9  12:00 uur 
17304 Drivers 1  Vriendenschaar 1   ******** 13-9  13:00 uur 
 
17103****** wedstrijd wordt gespeeld in  de zaal van WIK ,Sportweg 4, Kockengen. 
 
17304  ***** wedstrijd wordt gespeeld in Gymzaal de Appelgaard, Bellefleur 2a, Hardinxveld-Giessendam 
0184-612647 
 

mailto:boon@nttb.nl
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-neemt-besluit-over-invoering-plastic-bal-update/
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-neemt-besluit-over-invoering-plastic-bal-update/
mailto:rene2.dijk@planet.nl
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Wijzigingen wedstrijdsecretarissen 
 
Vereniging Wijziging 
NTTC* Wijziging telefoonnummer Frans Meijer: 010-4186677 
* in bulletin 3 werd onverhoopt vermeld dat de heer Meijer wedstrijdsecretaris van NTTV is, dit moet NTTC zijn 
 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
 
Boetelijst 
 
Volg- 
nummer 

Wedstr. 
nummer Vereniging 

Boete- 
nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2014-145 nvt Tafeltennis Zwolle 17 Terugtrekking team 3 € 22,50  
 
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). 

mailto:hjcl@quicknet.nl
http://www.nttb.nl/

