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Werkgroep eredivisie 

 

Finales play-offs 

De felicitaties van de werkgroep eredivisie met het bereiken van de Play-off finales, die zaterdag 21 november worden 

gespeeld in de zaal van SKF te Veenendaal. De winnaars mogen zich NTTB-eredivisie Play-off’s najaarskampioen 

2009 van Nederland noemen. 

 

Het programma is al volgt: 

15.30 uur:  Inspelen van de teams 

17.45 uur:  Opening en opkomst/voorstellen teams 

18.00 uur:  Start finales dames en heren 

Aansluitend prijsuitreiking. 

 

Dames:  

2105  Dozy/Den Helder/Noordkop   – Li  Ning/Infinity 

 

Heren:  

5405  Wijzenbeek/Westa    – Enjoy & Deploy/Heerlen   

 

Enkele bijzonderheden: 

Adres speellocatie SKF:  Wageningselaan 1-A, Veenendaal, tel. 0318-514558. 

Thuis/uit:    Loting wordt voorafgaande aan de wedstrijd door de scheidsrechters gedaan 

Systeem:    Eredivisie, als 1 van de 2 teams vier wedstrijdpunten heeft, is het duel afgelopen  

Ballen:     Tibhar xxx wit 

Organisatie:    SKF i.s.m. de NTTB 

 

De uitslag zal door ondergetekende (aanwezig a.s. zaterdag) direct na afloop doorgegeven worden aan Jennie Geurts 

tbv teletekst. 

 

Peter Boon 

tel. 06-51354137  

email boon@nttb.nl 

 

Hoofdcompetitieleider 

 

Wijzigingen wedstrijdsecretariaten  

Torenstad B. Greven emailadres wordt hlgreven@upcmail.nl 

 

Invoeren van formulieren in NAS 

Enkele verenigingen hebben de formulieren niet tijdig in NAS vermeld: 

Rapidity (dames en heren), Odion, Salamanders en Rijnsoever. 

  

Voorjaarscompetitie 2010 

De inschrijfformulieren voor de voorjaarscompetitie zijn verzonden. Ze dienen uiterlijk 6 december in het bezit te zijn 

van het bondsbureau en de HCL. Verenigingen die niet meer deel kunnen of willen nemen aan de landelijke 

voorjaarscompetitie dienen dat ook uiterlijk voor 6 december door te geven. Als verenigingen geen formulier insturen 

geldt vanaf 6 december het hele inschrijfformulier van de najaarscompetitie 2009. Indien er een of meer wijzigingen 

zijn, dient het hele formulier opnieuw te worden ingezonden. 

Ik verzoek de afdelingen de promovendi voor de 3e divisie na het bekend worden ervan door te geven. 

 

René van Dijk - HCL 

tel. 013-5344347 

e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
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Hoofdjeugdcompetitieleider 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

8525 Reflex 65 1 - De Brug 1 14-11 zt 

8329 Wijzb.Westa 3 - Kluis 1 14-11 09.30 uur 

7725 Wijzb.Westa 1 - TTC Middelburg 1 21-11 12.00 uur 

8223 Wijzb.Westa 4 - Seta 1 07-11 12.00 uur 

 

 

Wijzigingen wedstrijdsecretariaten  

Torenstad B. Greven emailadres wordt hlgreven@upcmail.nl 

 

Voorjaarscompetitie 2010 

De inschrijfformulieren voor de voorjaarscompetitie zijn verzonden. Ze dienen uiterlijk 6 december in het bezit te zijn 

van het bondsbureau en de HJCL en ingevoerd te zijn in NAS. 

 

Joke Wijker - HJCL 

tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@quicknet.nl  

 

Boetelijst 

 
Boetenr.  Vereniging           Wnr.  Reden                                     Bedrag 
0910-150  SLAGVAARDIG (R)       727  uitslag niet/niet tijdig gebeld             5.00 
0910-151  RAPIDITY             1027  uitslag niet/niet tijdig gebeld             5.00 
0910-152  ARNEMUIDEN           2926  uitslag niet/niet tijdig gebeld             5.00 
0910-153  RAPIDITY             3327  uitslag niet/niet tijdig gebeld             5.00 
0910-154  SALAMANDERS, DE      3525  uitslag niet/niet tijdig gebeld             5.00 
0910-155  CEVELUM              3627  uitslag niet/niet tijdig gebeld             5.00 
0910-156  SWIFT (D)             224  C. Marsman geen geldige legitimatie         5.00 
0910-157  DOCOS                 324  S. Mac Mootry geen geldige legitimatie      5.00 
0910-158  DOCOS                 324  S. Tol geen geldige legitimatie             5.00 
0910-159  GTTC GRONINGEN        424  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-160  TRIAS                 522  geen westrijdnr & groepsaanduiding vermeld  5.00 
0910-161  TAVERNIE              523  E. Hamminga foutief bondsnummer             5.00 
0910-162  AVANTI               2622  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-163  GTTC GRONINGEN       3024  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-164  HUTAF                3522  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-165  PECOS                3524  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-166  AVANTI               5822  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-167  KAMPENION            7722  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-168  AVANTI               8122  formulier niet/niet tijdig ontvangen        5.00 
0910-169  RAPIDITY             5923  team onvolledig                            11.50 
0910-170  ELAN                 8124  wedstrijdnummer foutief                     5.00 
0910-171  WESTA                8323  geen begeleiding jeugdteam                  7.00 
0910-172  SUCCES               8323  geen begeleiding jeugdteam                  7.00 

 

 

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. 

 

NTTB Eredivisie Play-Offs Finale najaar 2009 op 21 november bij SKF in Veenendaal 

Op zaterdag 21 november valt in het tafeltenniscentrum van SKF in Veenendaal de beslissing om de najaarstitel 2009 

in de Eredivisie. Zowel bij de dames als bij de heren zullen de winnaars van de halve finalewedstrijden van de Play-offs 

achter de tafel verschijnen. 

 

In beide zalen wordt een fraai centrecourt opgezet met de bekende rode speelvloer en een moderne tafel. Al met al 

een prachtige ambiance voor toptafeltennis. 

 

SKF zal als gastheer optreden en nodigt elke tafeltennisliefhebber, jong en oud, uit om naar Veenendaal te komen. De 

toegang is gratis. 
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Iedere vereniging die met minimaal 12 personen naar de finales komt, ontvangt een gros (144) tafeltennisballen en 

maakt tevens kans op een iPONG tafel met afbeeldingen van de finalisten. 

Meld je voor deze actie van tevoren aan via info@ttv-skf.nl 

 

Het programma is als volgt: 

15.30 uur: Inspelen van de teams 

17.45 uur:  Opening en opkomst/voorstellen teams 

18.00 uur:  Start Finales dames en heren 

Aansluitend prijsuitreiking 

 

Tot ziens in Veenendaal op 21 november! 

 

Namens de organisatie, 

Bestuur TTV SKF 

 


