
  

Verschijnt wekelijks COMPETITIEBULLETIN 2 – 4 SEPTEMBER 2003 
 
BERICHTEN VAN DE HOOFDCOMPETITIELEIDER EN HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER 
 
Seniorencompetitie 
 

Wijziging aanvangstijden 
 
Alle wedstrijden welke bij de dames in de eredivisie op zondag gespeeld worden, vangen aan om 14.00 
uur. Bij de heren eredivisie vangen de wedstrijden die op zondag worden gespeeld ook om  14.00 uur 
aan, met uitzondering van Heemskerk/De Treffers, die speelt zijn thuiswedstrijden op zondag om 13.00 
uur. 
 
Playoff- degradatiewedstrijden Eredivisie 
 
Dames: 
Halve finales: 1e halve finale 9/11, 2e halve finale 16/11 (clubs kunnen onderling 1/2 finalewedstrijden naar 
zaterdag verzetten) 
 
Finalewedstrijden: 1e finale 23/11, 2e finale 14/12, 3e finale 17/12 (clubs kunnen onderling finalewedstrijden 
verzetten) 
  
Degradatiepoule: 1e ronde 8/11 en 9/11, 2e ronde 15/11 en 16/11, 3e ronde 22/11 en 23/11 
  
Promotie-/degradatiewedstrijd: 6/12 of 7/12  
 
Heren: 
Halve finales: 1e halve finale 2/11, 2e halve finale 9/11 (clubs kunnen onderling 1/2 finalewedstrijden naar 
zaterdag verzetten) 
 
Finalewedstrijden: 1e finale 16/11, 2e finale 23/11, 3e finale 30/11 (clubs kunnen onderling finalewedstrijden 
verzetten) 
  
Degradatiepoule: 1e ronde 8/11 en 9/11, 2e ronde 22/11 en 23/11, 3e ronde 29/11 en 30/11 
  
  
 
 

Wijziging speeldatum 
Wedstrijd 2702 Varese 1 – Alkmaar ’71 1 wordt gespeeld op zaterdag 6 september a.s. 
Wedstrijd 311 Docos 1- Maasbree 2 wordt gespeeld op  zaterdag 4 oktober a.s. 
 
Wijzigingen aanvangstijden 
Wedstrijdnr. 1202: 4e div. groep 4 dames Spaarne 1-Sethone 1, i.p.v. vrijdag 12 september nu 
verschoven naar zaterdag 13 september om 17.00 uur. De andere wedstrijden van dames Spaarne 1 
worden gewoon op vrijdag om 20.00 uur gespeeld.  
SAR/Rabobank: De wedstrijden van het tweede damesteam van SAR/Rabobank (2e divisie groep 2) 
beginnen om 16.00 uur i.p.v. 17.30 uur 
 
 
Wijzigingen wedstrijdsecretariaten 
 
LTTC De Toekomst: A. ten Hoopen, Graaf Lodewijklaan 9, 7242 CA Lochem, telefoon 0573-254982 (’s 
avonds) of 0573-288777 (overdag). Email: atenHoopen@hetnet.nl 
Spirit: S. van Kleef, Laanweg 43, 1724 NK Oudkarspel,  telefoon 0226-312905 
Seta: M. Minten, Brouwerstraat 5, 5975 AD Sevenum, telefoon 077-4673190 
Renata: G. van Dongen, Breitnerstraat 116, 5622 GJ Eindhoven, telefoon 040-2128949 
Swift (D): Y. Hijenga-Konijnenberg, Baerselmansweg 2, 7431 CE Diepenveen, telefoon 0570-593066 



  

Remax/Hendrix: J. Opgenort, Erkelenzstraat 18, 6132 HG Sittard, telefoon 046-4517903 
 
Adreswijziging wedstrijdsecretariaat: 
Varese: J. Hof, Van Rooijenlaan 41 A, 9721 EL Groningen, telefoon 06-14373873. 
Falco: P. Jammertzheim, Flenkerstraat 23, 6301 GK Valkenburg, telefoon 043-6010180 
Steeds Hoger/TSB: C.P. Vastenburg, Athenesingel 37, 2548 RK Den Haag, telefoon 070-3934059 
 
Wijziging telefoonnummer wedstrijdsecretariaat 
SAR ’72: J. ‘t Hooft heeft nu telefoonnummer 0164-685282 i.p.v. 0114-685282 
 
 
 
Jeugdcompetitie 
 

Mededeling 
In jongens Landelijk C groep 3 heeft FTTC 2 zich teruggetrokken voor de competitie. Alle geplande 
wedstrijden tegen FTTC 2 zijn in deze poule vervallen. De plaats van FTTC 2 is nu ingenomen door 
Slagvaardig R 1. 
 
Wijziging wedstrijdsecretariaat 
Smash ’76: C. Hage, Raiffeisenstraat 22, 4697 CG Sint-Annaland, telefoon 0166-652981 
St.Hoger/TSB: R. Schildknegt, Hendersonstraat 59, 2286 XA Rijswijk, telefoon 070-3938320 
Treffers (A): S.E. Zoodsma, Middelburgsingel 60, 6845 BS Arnhem, telefoon 06-17482639 
Twekkelerveld: N. Brockhuis, Ravenhorsthoek 80, 7546 EB Enschede, telefoon 053-4781471 
Unicum: H. van Happen, Hazelaar 46, 5664 VK Geldrop, telefoon 040-2859673 
Vriendenschaar: J. de Jong, Pinksterbloemstraat 6, 2802 ZP Gouda, telefoon 0182-526082  
Slagvaardig R: R. van Domburg, C. Weersemastraat 12, 6991 ZC Rheden, telefoon 026-4955077, email: 
Rene.van.domburg@12move.nl 
 
Adreswijziging wedstrijdsecretariaat 
Entac: M. van Honk, Cornelis Speelmanstraat 28,  7535 ZB Enschede, telefoon 053-4364359 
 
Wijziging telefoonnummer speelzaal 
TTV ITN-Assen:  06-41028236 
 
 
PROGRAMMAWIJZIGINGEN 
    
HEREN      
2.02   2702 06/09/2003 Varese 1-Alkmaar ’71 1 wordt gespeeld op  06/09/2003 
       
DAMES      
2.01   311 11/10/2003 Docos 1-Maasbree 2  wordt gespeeld op  04/10/2003 
3.01   511 11/10/2003 Docos 2-US 1 wordt gespeeld op 04/10/2003 
 
 
 
ONTBREKENDE UITSLAGEN 
ONTBREKENDE UITSLAGEN HEREN     T/M WEEK 35 
Er 1  31-08-2003   2302  SCYLLA 1                 - AAC COSMOS 1               0 -  0 
Er 1  31-08-2003   2303  ARBONED/WESTA 1          - DE TOEKOMST 1              0 -  0 



  

 
DIVERSEN 
 

B E L A N G R IJ K !!!!  S P E L R E G E L W IJ Z I G I NG 
 
2.6 Een goede beginslag (service) 
2.6.1 De service begint op het moment dat de bal onbeweeglijk op de open palm van de vrije 

hand, die stil wordt gehouden, ligt. 
2.6.2 De serveerder moet vervolgens de bal nagenoeg loodrecht opgooien, zonder er effect 

aan te geven, zodanig dat deze minstens 16 cm omhoog komt nadat deze de palm van 
de vrije hand heeft verlaten en vervolgens daalt zonder iets te raken voordat deze 
wordt geslagen. 

2.6.3 Als de bal dalend is moet de serveerder zodanig slaan, dat de bal eerst het eigen 
speelvlak raakt, vervolgens over of om de netcombinatie heen gaat en daarna 
rechtstreeks het speelvlak van de ontvanger raakt; bij dubbelspelen dient de bal 
achtereenvolgens de rechter speelvlakken van de serveerder en de ontvanger te 
raken. 

2.6.4 Vanaf het begin van de service tot en met het moment dat de bal wordt geslagen, dient 
de bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn te bevinden en 
mag voor de ontvanger niet worden verborgen door enig deel van het lichaam of 
kleding van de serveerder of de dubbelpartner; zo spoedig mogelijk nadat de bal is 
opgegooid moet de vrije arm van de serveerder worden weggehaald uit de ruimte 
tussen het lichaam van de serveerder en het net. 

 (De serveerder of het serverend paar mag geen enkele actie ondernemen die de 
ontvanger belemmert in: 

• het ononderbroken kunnen zien van de bal vanaf het moment dat deze de vrije 
hand verlaat 

• het kunnen waarnemen van de zijde van het bat waarmee wordt geserveerd 
• het kunnen waarnemen van de richting waarin het bat wordt bewogen op het 

moment dat de bal wordt geslagen.) 
2.6.5 Het is de verantwoordelijkheid van de serveerder zodanig te serveren, dat de scheids-

rechter of de assistent-scheidsrechter kan beoordelen of de service volgens de regels 
wordt uitgevoerd. 

2.6.5.1 Wanneer de scheidsrechter twijfelt aan de juistheid van de service, kan de 
scheidsrechter, bij de eerste keer dat zich tijdens de wedstrijd een dergelijke situatie 
voordoet, een let toekennen en de serveerder waarschuwen. 

2.6.5.2 Wanneer vervolgens later dezelfde serveerder of de dubbelpartner de bal op twijfel-
achtige wijze serveert, dan wordt een punt toegekend aan de tegenstander. 

2.6.5.3 Wanneer er een duidelijke fout bij de service wordt gemaakt, zal de serveerder niet 
worden gewaarschuwd en krijgt de ontvanger een punt toegekend. 

2.6.6 Bij wijze van uitzondering mag de scheidsrechter van een strikte naleving van de voor-
geschreven manier van serveren afzien, als hij ervan overtuigd is dat nakoming van de 
regels door een lichamelijke handicap wordt verhinderd. 

 
 


