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Werkgroep eredivisie
Halve finale play offs
De eerste wedstrijden en data van de halve finale play offs zijn inmiddels bekend. Dinsdagavond (dames) en
woensdagavond (heren) worden de laatste kwartfinales gespeeld. Zo snel mogelijk na deze wedstrijden worden de
speeldata van de halve finales vastgesteld. Het is niet mogelijk alle wedstrijden in het bulletin weer te geven, alle
wedstrijden komen zo snel als mogelijk in NAS.

Peter Boon
tel. 06-51354137
email boon@nttb.nl
Hoofdcompetitieleider
Mededelingen
• Twee nummers 4 uit zowel de 2e als 3e divisie heren degraderen eenmalig om het aantal landelijke
herenteams aan te passen aan de gewijzigde opzet van de eredivisie. Als er twee of meer teams gelijk in
puntental eindigen op een degradatieplaats worden er extra wedstrijden gespeeld om vast te stellen welke
verenigingen degraderen;
• De inschrijving voor de najaarscompetitie 2015 sluit op 7 juni. De teams behoren dan definitief in NAS te zijn
aangemeld.

René van Dijk - HCL
tel. 013-5344347
e-mail: rene2.dijk@planet.nl
Hoofdjeugdcompetitieleider
Mededeling
De sluitingsdatum voor het invoeren van de jeugdteams voor het najaar seizoen is gesteld op 7 juni 2015. Zorg dat u
uw teams definitief invoert, anders worden ze niet meegenomen in de indeling.
Kampioensgroep
Het nieuwe, vervolgprogramma voor de Kampioensgroep is aangemaakt. Alle gegevens zijn via NAS
beschikbaar.
De bovenste 4 spelen twee halve finales , de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3, op
18 april. Beide wedstrijden dienen GEHEEL uitgespeeld te worden! Het programma en de wedstrijdnummers zijn
in NAS te vinden.
Inmiddels zij de eerste twee halve finales gespeeld met de volgende uitslagen
Amsterdam 1- FVT1
4-6 en
Amsterdam 2 – Twenty-one up 1

3-7
e

De twee winnaars spelen op 25 april , 2 en eventueel 3 mei as. de finale. De verliezers spelen op 25 april om de 3 en
e
4 plaats op neutraal terrein een beslissingswedstrijd, locatie wordt later bekend gemaakt.
De onderste 4 spelen nog een halve competitie, waarbij aangetekend dat, indien je de reguliere wedstrijd thuis hebt
e
gespeeld, je nu uit speelt, en vice versa. De bestaande stand wordt meegenomen voor het 2 gedeelte van de
competitie. Ook hiervan is het programma en de wedstrijdnummers in NAS te vinden.

Joke Wijker - HJCL
tel. 0226-316753
e-mail: hjcl@quicknet.nl
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Boetelijst
Volgnummer
2015-080
2015-081
2015-082
2015-083
2015-084
2015-085
2015-086
2015-087
2015-088
2015-089

Wedstr.
nummer
10220
10621
10721
11202
11303
17519
17616
17719
18020
18206

Vereniging
Avanti
Traiectum
Traiectum
Heksenberg
Smash ’70 (H)
ATC Almere
Red Stars
Emmen
Bit.nl
Wezep

Boetenummer
8
10
10
10
18
4
14
8
10
10

Aanvulling omschrijving
Geen uitslag ingevuld

Bedrag
€5

R. de Francesco ongerechtigd ***

€ 11,50

***NB de uitslag van 17616 Red Stars 2- HTC 2 wordt 2-8

Vervallen boetes
Volgnummer
Vereniging
2015-068 Smash (M)

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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