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Werkgroep eredivisie
Mededeling promotie naar eredivisie
Zowel bij de dames als de heren in de 1e divisie kan het zijn dat een reserveteam van een club kampioen wordt in het
najaar. Zoals bekend is indien er sprake is van een kampioenschap van een 2e team in de 1e divisie CR art. 39 lid 2
van toepassing. Dat houdt in, dat er maar één team per vereniging in de eredivisie mag uitkomen. In dat geval
promoveert nummer 2 naar de eredivisie.

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

Hoofdcompetitieleider

René van Dijk - HCL
tel. 013-5344347
e-mail: rene2.dijk@planet.nl

Hoofdjeugdcompetitieleider
Let op !!
Vanwege de vele vragen omtrent verzetten van wedstrijden hieronder nogmaals de tekst uit het voorwoord van de
competitie.
Uitstel van wedstrijden
Alle wedstrijden zijn vastgesteld op zaterdag. De in het programma vastgestelde wedstrijden dienen op de aangegeven
data en aanvangsuren te worden gespeeld. Er bestaat geen bezwaar om in onderling overleg tot een ander
aanvangsuur of speeldag te komen. Voorwaarde is echter dat de wedstrijd uiterlijk op de zondag direct volgend op de
oorspronkelijk vastgestelde datum is gespeeld
Als u met de tegenstander akkoord bereikt hebt graag van BEIDE zijden een bevestiging., geen mailwisselingen maar
een eenvoudig berichtje met daarin de gegevens van de verplaatsing.
Bij akkoord van de HJCL krijgt u berichtje terug en wordt de wijziging opgenomen in het eerstkomende bulletin.
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan vooraf even contact op met de HJCL, dit scheelt veel ergernis en
ongemak.
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
18230
Wijzb.westa 2
Red Stars 3

Nieuwe datum +
tijd
7-12 11:00 uur ***

*** in verband met een internationale uitnodiging van de NTTB

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

Competitiebulletin 12
seizoen 2014/2015

2

Boetelijst
Volgnummer
2014-214
2014-215
2014-216
2014-217

Wedstr.
nummer
10108
10110
12418
12702

Vereniging
FvT
Tempo Team 1
Klimaatgroep Stars 1
Scylla 3

Boetenummer
6
10
6
8

Aanvulling omschrijving
M. Alsemgeest geen geldige legitimatie
T. Bosveld geen bondskaart
Geen uitslag ingevuld

Bedrag
€5
€5
€5
€5

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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