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Hoofdcompetitieleider 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

320 Panningen ’74 1 - Scylla 1 vr 20-11 18.00 uur 

wegens int. deelname 

NTTB 

327 Docos 1 - Panningen ’74 1 vr 13-11 19.30 uur 

517 Effekt ’74 1 - Trias 1 21-11 wegens het 

overlijden van de 

heer Henk Preuter 

2520 AA-Drink/FVT 2 - Kluis 1 zo 22-11 14.00 uur 

wegens int. deelname 

NTTB 

2522 AA-Drink/FVT 2 - Scylla 1 21-11 wegens int. 

deelname NTTB 

 

Einddatum inschrijfformulieren voorjaarscompetitie 2010 

De opgave van de verenigingen voor de voorjaarscompetitie 2010 dient uiterlijk 6 december 2009 in het bezit te zijn 

van het bondsbureau en de competitieleider. U kunt in uw planning al rekening houden met deze datum. 

De inschrijfformulieren worden u z.s.m. door het bondsbureau toegezonden en worden ook op de website van de 

NTTB gepubliceerd. 

Voor de promovendi van de afdelingen geldt in principe dezelfde datum. Mocht de afdelingscompetitie later afgerond 

zijn dan de betreffende verenigingen doorgeven dat ze na promotie onmiddellijk het inschrijfformulier doorsturen. 

Verenigingen die afzien van het recht om deel te nemen aan de landelijke seniorencompetitie voorjaar 2010 verzoeken 

we ook dat uiterlijk 6 december 2009 door te geven. 

 

René van Dijk - HCL 

tel. 013-5344347 

e-mail: rene2.dijk@planet.nl 

 

Hoofdjeugdcompetitieleider 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

7414 Elan 1 - Argus 1 25-10  in overleg 

8621 A-Merk 2 - Scyedam 2 23-11  13.30 uur 

 

Einddatum inschrijfformulieren voorjaarscompetitie 2010 

De nieuwe teamlijsten voor de voorjaarscompetitie jeugd dienen voor 6 december 2009 ingediend te zijn. Voor de 

jeugd dient iedere vereniging een NIEUWE lijst in te leveren en niet alleen de wijzigingen. 

De inschrijfformulieren worden u z.s.m. door het bondsbureau toegezonden en worden ook op de website van de 

NTTB gepubliceerd. 

 

Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@quicknet.nl  

 

Boetelijst 
 
Boetenr.  Vereniging           Wnr.  Reden                                      Bedrag 
0910-069  ELAN                 8114  formulier niet/niet tijdig ontvangen    vervallen 
0910-091  EMMEN                7911  formulier niet/niet tijdig ontvangen    vervallen 
0910-097  WESTA                2322  uitslag niet/niet tijdig gebeld              5.00 
0910-098  HILVERSUM             215  S. Filipsen geen geldige legitimatie         5.00 
0910-099  GTTC GRONINGEN        414  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-100  REFLEX '65            910  D. Kerkdijk foutief bondsnummer              5.00 
0910-101  AVANTI               2615  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-102  AVANTI               2615  geen wedstrijdnummer                         5.00 
0910-103  ODION                2813  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-104  ATC ALMERE           3011  formulier niet ontvangen/later dan 1 week   10.00 
0910-105  GTTC GRONINGEN       3014  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-106  HBM/TAVERI           3611  A. Moelker foutief bondsnummer               5.00 
0910-107  AMSTELVEEN           7415  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-108  AMSTELVEEN           8615  formulier niet/niet tijdig ontvangen         5.00 
0910-109  KAMPENION            7715  geen begeleiding jeugdteam                   7.00 
0910-110  TTC MIDDELBURG       7715  geen begeleiding jeugdteam                   7.00 



Competitiebulletin 8 

seizoen 2009/2010 
3 

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 

competitieleider. (Artikel  19 lid 6 Competitiereglement). 

 

Uitslagen, standen en persoonlijke resultaten 

De uitslagen, standen en persoonlijke resultaten worden gepubliceerd op onze website www.nttb.nl  onder: 

spelers > competitie > eredivisie dames > eredivisie heren > dames > heren >  meisjes > jongens. 


