
  

Verschijnt wekelijks COMPETITIEBULLETIN 17 – 21 JANUARI 2004   
 
BERICHTEN VAN DE WERKGROEP EREDIVISIE 
De wedstrijd heren eredivisie AAC Cosmos - Scylla met wedstrijdnummer 2321 wordt gespeeld op 
zaterdag 6 maart, aanvang 18.00 uur. 
 
De eredivisiewedstrijd nummer 107 Varese - Bonnema/Westa van a.s. zaterdag 24 januari. wordt 
gespeeld in Scharmer. Adres: Hoofdweg 34. Telefoon: 050-4046666. Dit is de zaal waar ook vorig 
seizoen Varese zijn thuiswedstrijden speelde. 
Varese zal alles in het werk stellen om voor zo optimaal mogelijke omstandigheden zorg te dragen. 
Zoals bekend zal zijn heeft Varese problemen met de gemeente over de zaal o.a. met betrekking tot de 
verwarming. 
 
Eventuele correspondentie over eredivisiezaken dient te geschieden naar de werkgroep eredivisie, 
bestaande uit: Huub Thijssen-BVE vertegenwoordiger (hu.thijssen@planet.nl) en Peter Boon-NTTB 
vertegenwoordiger (boon@nttb.nl) met een cc naar de voorzitter van de werkgroep Albert Rooijmans 
(albert.rooijmans@atosorigin.com) 
 
BERICHTEN VAN DE HOOFDCOMPETITIELEIDER EN HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER 
 
Nieuwe opzet landelijk competitiebulletin 
Sneller dan verwacht kan het competitiebulletin verstuurd worden via de e-mail in plaats van de post. 
Het gebruik maken van de verzending per e-mail heeft grote voordelen.  
Wel is van belang dat het zeer zorgvuldig gebeurt. Dat geldt niet alleen voor de verzending vanuit het 
bondsbureau, maar ook voor de medewerking van de verenigingen. 
Aangezien het OFFICIELE BERICHTEN betreft dienen de wedstrijdsecretarissen de bulletins zeer 
zorgvuldig te lezen. Men kan zich bij het ontstaan van problemen niet beroepen op het feit dat de e-mail 
nog niet gelezen is of men een ander e-mailadres heeft dat niet tijdig is doorgegeven. 
Als eenieder zeer alert is kan deze wijziging van versturen een grote verbetering betekenen. 
Wij hopen dat, met uw medewerking, deze wijziging een succes gaat worden. Bij problemen, vragen, 
e.d. graag contact opnemen met het bondsbureau. 
De niet-word bestanden die bij het competitiebulletin gevoegd zijn, kunnen worden geopend met 
Wordpad of worden opgeslagen als een word-document.   
Voor degenen die nog niet over een e-mailadres beschikken wordt het bulletin uiteraard per post 
verstuurd. 
Als u het competitiebulletin nu per post heeft ontvangen en u beschikt over een e-mail adres verzoeken 
wij u uw e-mail adres door te geven aan Lia van der Aart (aart@nttb.nl) met vermelding van uw naam, 
eventuele functie en uw bondsnummer of relatienummer zoals vermeld op de adressticker van dit 
competitiebulletin. 
 
Wedstrijdformulieren 
In het voorwoord van de landelijke senioren- en jeugdcompetitie is vermeld dat de wedstrijdformulieren 
gezonden dienen te worden aan Jennie Geurts. In de passage daarboven staat dat het originele 
wedstrijdformulier op de maandag volgend op de wedstrijddag in het bezit te zijn van het bondsbureau. Dit 
is echter onjuist en moet zijn: in het bezit te zijn van de heer Geurts. 
De wedstrijdformulieren dienen, als brief gefrankeerd, te worden gezonden aan: 
De heer J. Geurts 
Fr. v.d. Puttestraat 62 
6535 WE  Nijmegen 
Bij niet opkomen dient het wel aanwezige team een wedstrijdformulier, dat ingevuld is volgens de 
bepalingen, te zenden aan de heer Geurts en de tegenstander.  
 
René van Dijk    Jeroen Feringa 
Hoofdcompetitieleider   Hoofdjeugdcompetitieleider 



  

 
 
 
Programmawijzigingen  
 

HEREN      

2321 AAC COSMOS 1            -SCYLLA 1               wordt gespeeld op  06/03/2004 om 18.00 

2714 SKF 1                   -ILAC 1                 wordt gespeeld op  14/02/2004 

3722 NEVER DESPAIR 1         -KLUIS 2                wordt gespeeld op  14/02/2004 

    

DAMES      

 601 VICTORIA 1              -SHOT '65 2             wordt gespeeld op  14/02/2004 

 701 VTV (N) 1               -SHOT '65 1             wordt gespeeld op  14/02/2004 

 930 TORNADO '74 2           -TRIAS 1                wordt gespeeld op  17/04/2004 om 13.30 

1030 TORNADO '74 1           -DTV '84 2              wordt gespeeld op  17/04/2004 om 13.30 

 
Wijzigingen aanvangsuur  
Red Stars (V)  dames 2e divisie groep 2 17.30 uur 
Brandersstad  heren 1e divisie groep 2 17.00 uur 
Brandersstad  heren 2e divisie groep 1 17.00 uur 
VDN Salamanders heren 2e divisie groep 4 16.00 uur 
De Sprint/Honda heren 3e divisie groep 4 14.00 uur 
 
Wijzigingen speelzalen 
Tornado ’74  wedstrijd 908 Tornado ’74 2 – Olympia (E) 1 31-01-2004 en 
   wedstrijd 910 Tornado ’74 2 – Victoria 2 07-02-2004 en 

wedstrijd 903 Tornado ’74 2 – Swift (D) 2 14-02-2004 en 
wedstrijd 1008 Tornado ’74 1 – Huizen 1 31-01-2004 en 

   wedstrijd 1010 Tornado ’74 1 – Hoonhorst 2 07-02-2004 en 
wedstrijd 1003 Tornado ’74 1 – SKF 1 14-02-2004 
worden gespeeld in de speelzaal van Varese, MFC De Roemte 
Dorpshuisweg 36 in Harkstede, tel. 050-4042000 
aanvang 13.00 uur  

 

Wijzigingen wedstrijdsecretarissen 
AAC COSMOS F. de Brouwer, tel. 06-48421636 
Be Quick ’62  B. Oving, Bultkroos 25, 8043 NR  Zwolle, tel. 038-4203016 
JCV   J. v.d. Nieuwenhuizen, Molendwarsstraat 2, 5262 EH  Vught, tel. 073-6563749 
Kluis   P. Biermans, Mgr. D’Arbergstraat 1, 6181 CX  Elsloo, tel. 046-4370051 
Never Despair  F. Willems, Mozartsingel 45, 5216 GA  Den Bosch, tel. 073-6133570 
 
René van Dijk 
Hoofdcompetitieleider 
 
Programmawijzigingen 
 

JONGENS    

8103  UNICUM 1                -OTTC 1                 is gespeeld op  18/01/2004 

8104  OTTC 1                  -ARNEMUIDEN 1           wordt gespeeld op  14/02/2004 

8602  HTTC 1                  -BUNA 1                 wordt gespeeld op  06/03/2004 

8617  BUNA 1                  -HTTC 1                 is gespeeld op  17/01/2004 

8902  MIDDELBURG-ZUID 1       -VRIENDENSCHAAR 1       is gespeeld op  17/01/2004 om 12.00 

8912  MIDDELBURG-ZUID 1       -VICE VERSA '51 1       wordt gespeeld op  07/02/2004 om 12.00 

9102  ATC NIJMEGEN 1          -ELSLOO '72 1           wordt gespeeld op  25/01/2004 om 14.00 



  

 
Wijzigingen speelzalen 
Combat/TOGB jongens C groep 6 Oostmeerpad / Den Opper te Berkel en Rodenrijs, 
   tel. 010-5117131 
Middelburg Zuid wedstrijd 8902 Middelburg Zuid 1 – Vriendenschaar 1 (17-01-2004)en 

wedstrijd 8912 Middelburg Zuid 1 – Vice Versa 51 1 (07-02-2004)  
worden gespeeld in de speelzaal van ’t Zand, Breeweg 94-f, Middelburg 
aanvang 12.00 uur  

Spaarne/Rapidity wedstrijd 5805 Spaarne/Rapidity 1 – Kracht & Vriend 1 en 
        wedstrijd 7407 Spaarne/Rapidity 1 – Bultman/Smash ’70 (H) 1 
        wedstrijd 7407 Spaarne/Rapidity 1 – Amstelveen 1 
  worden gespeeld in de speelzaal van Rapidity, Kuenenplein 1, Beverwijk, 
  tel. 0251-252071 

 
Wijzigingen wedstrijdsecretarissen 
AAC COSMOS F. de Brouwer, tel. 06-48421636 
BUNA   Sebastiaan Bakker, tel. moet zijn 06-41105140 
Combat/TOGB C. van Zijp, Esdoornlaan 18, 2651 RA  Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5117975 
JCV   J. v.d. Nieuwenhuizen, Molendwarsstraat 2, 5262 EH  Vught, tel. 073-6563749 
Kluis   P. Biermans, Mgr. D’Arbergstraat 1, 6181 CX  Elsloo, tel. 046-4370051 
Rijnsoever  M. van Loe, Kon. Julianalaan 97, 2231 VC  Rijnsburg, tel. 06-14297561 
   
Jeroen Feringa 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
BOETELIJST 
  0304-001  SCYLLA               2303  uitslag niet/niet tijdig gebeld                  2.50 

  0304-002  SCYLLA               2303  formulier niet/niet tijdig ontvangen             2.50 

  0304-003  KLUIS                3701  uitslag niet/niet tijdig gebeld                  2.50 

  0304-004  NEVER DESPAIR        7802  uitslag niet/niet tijdig gebeld                  2.50 

  0304-005  BUNA                 8617  uitslag niet/niet tijdig gebeld                  2.50 

  0304-006  NIEUWENHAGEN         9002  uitslag niet/niet tijdig gebeld                  2.50 

  0304-007  AAC COSMOS           2302  J. de Cock geen geldige legitimatie              2.50 

  0304-008  AAC COSMOS           2302  P. de Goede geen uniform tenue                   2.50 

  0304-009  HEEMSKRKSPRT/TR      2304  J. Bosman geen geldige legitimatie               2.50 

 
Boetes niet direct betalen!! 
Na een competitiehelft ontvangen de verenigingspenningmeesters een factuur met daarop vermeld de 
boetes welke de vereniging heeft opgelegd gekregen. Bezwaarschriften tegen oplegging van boetes 
moeten binnen 20 dagen na publicatie schriftelijk worden ingediend bij het bondsbureau. 
 
ONTBREKENDE UITSLAGEN 
Zoals uit onze administratie blijkt, hebben wij van de hieronder vermelde  wedstrijden de wedstrijdformu-
lieren niet ontvangen. 
Daar het ons zonder ingezonden wedstrijdformulieren onmogelijk is het verloop van de competitie op de 
juiste wijze te volgen c.q. te controleren, verzoeken wij u dringend de wedstrijdformulieren per 
omgaande te zenden aan de heer J. Geurts, Fr. v.d. Puttestraat 62, 6535 WE Nijmegen. 
Indien u niet (meer) over een kopie van het wedstrijdformulier beschikt, verzoeken wij u een kopie op te 
vragen bij uw tegenstander of eventueel de afdelingscompetitieleider. 
 
Ontbrekende uitslagen heren t/m week 2 
10-01-2004 2303 Scylla 1- Arboned/Westa 1. 
 


