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Aankondiging competitiecongres – zaterdag 13 december  
Onder andere tijdens de bezoeken van het Hoofdbestuur aan de afdelingen is duidelijk geworden dat er vanuit veel 
leden van de NTTB behoeft is om in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige vorm van de competitie. Op 
zaterdag 13 december wordt er in dit kader een competitiecongres georganiseerd. Doel van het congres is om de plus- 
en minpunten van de huidige competitie in kaart te brengen en toe te werken naar nieuw en/of aanvullend aanbod. 
Hiervoor zijn ieders ideeën en mening gewenst en van groot belang. 
 
Meer informatie over het competitiecongres is terug te vinden in de aankondiging op nttb.nl.  
 
 
Werkgroep eredivisie 
 
Eredivisiecup 
In een eerder bulletin is reeds melding gemaakt van de Eredivisiecup (Final Four beker) najaar 2014 in het weekend 
van 20 en 21 december voor de nummers 1 t/m 4 van de eredivisie dames en heren. Inmiddels is de exacte datum en 
locatie bekend. Zoals bekend en afgesproken (eredivisieoverleg 30-6-2014) is deelname aan de Eredivisiecup 
verplicht.    
 
Datum: zondag 21 december 
Locatie: TTV De Kruiskamp te ‘s-Hertogenbosch   
 
 
Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
 
Hoofdcompetitieleider 
 
Mededeling 
De gegevens voor de voorjaarscompetitie 2015 dienen uiterlijk op 5 dec 2014 in NAS te worden opgegeven. Medio 
november zullen de aanwijzingen voor het invoeren in NAS via het bulletin worden verzonden. Na de laatste 
competitiewedstrijd van de najaarscompetitie 2014 wordt de voorjaarscompetitie 2015 in NAS open gesteld. 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 
nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 
tijd 

 13225 Shot S 1 - The Victory 1 vr 14-11  20.00 uur 
 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
Mededeling 
De gegevens voor de voorjaarscompetitie 2015 dienen uiterlijk op 5 dec 2014 in NAS te worden opgegeven. Medio 
november zullen de aanwijzingen voor het invoeren in NAS via het bulletin worden verzonden. Rond 25 
november wordt de voorjaarscompetitie 2015 in NAS open gesteld. 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 
nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 
tijd 

18221 Wijzb.westa 2  HTTC 1 15:00 uur 
17728 Backhands 1  Effekt 74 1 15-11  12:30 uur 
 
 
 
 

http://www.nttb.nl/nieuws/14/competitie-algemeen/competitiecongres-13-december-jouw-mening-telt-/
mailto:boon@nttb.nl
mailto:rene2.dijk@planet.nl
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Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 
 
Volg- 
nummer 

Wedstr. 
nummer Vereniging 

Boete- 
nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2014-218 10103 FvT 1 10  € 5 
2014-219 10115 Tempo Team 6 C. Walbrecht geen geldige legitimatie € 5 
2014-220 10140 Scyedam 6 L. van Raadshoven geen geldige legit. € 5 
2014-221 10142 Scylla 1 18  € 10 
2014-222 10416 Tafeltennis Zwolle 1 15 Onvolledig team 2e divisie € 68 
2014-223 12702 FvT 2 10  € 5 
2014-224 12718 Spirit 1 15 Onvolledig team 2e divisie € 68 
2014-225 13217 FvT 3 10  € 5 
2014-226 13417 HTC 1 10  € 5 
2014-227 13616 Seta 1 10  € 5 
2014-228 13620 Scylla 4 18  € 10 
 
 
 
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/

