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Werkgroep eredivisie 
 

Mededeling eredivisie dames 

SKF 2 is kampioen geworden in de 1
e
 divisie B. Zij mogen echter als reserveteam niet promoveren naar de eredivisie. 

SKF 1 heeft namelijk de Play-offs gehaald en heeft zich daardoor gehandhaafd voor de voorjaarscompetitie 2013. Dit 
betekent dat de kampioen van de 1e divisie A automatisch promoveert naar de eredivisie. Zodoende komt ook de 
Promotie/Degradatie wedstrijd te vervallen tussen nummer 7 van de eredivisie en de verliezer van de 
kampioenswedstrijd 1e divisie. Nummer 7 van de eredivisie handhaaft zich in de eredivisie. 
 
Mededeling kampioenswedstrijd 1

e
 divisie heren 

De beslissingswedstrijd tussen de kampioenen van de 1e divisie heren zal worden gespeeld op zondag 9 december. 
Locatie wordt nog bepaald. De promotie/degradatie wedstrijd ere/1e divisie vindt plaats op zondag 23 december te 
Hilversum. 
 
Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 

 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 

tijd 
12426 Dordrecht 1 - Pecos 2 01-12 14.30 uur 
 
Mededelingen 

Vanwege het plotseling overlijden van de voorzitter van Dordrecht, Dhr. Piet de Man, is de wedstrijd in de 1e divisie 
poule A heren nr. 12426 Dordrecht 1 – Pecos 2 uitgesteld naar zaterdag 1 december. De aanvang is in principe 14.30 
uur. Mogelijk dat er via onderling overleg hierin nog een wijziging komt. Die zal dan uiterlijk komende week bekend 
gemaakt worden aan alle betrokkenen. Wij wensen de vereniging Dordrecht veel sterkte met het verwerken van dit 
verlies. 
  
Vanaf deze week kunnen de landelijke teams die deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2013 in NAS worden 
ingevoerd. Ze dienen uiterlijk op 5 december in NAS te staan. Verenigingen die geen gebruik meer maken van het 
recht om in de landelijke competitie uit te komen worden verzocht dat ook voor 5 december door te geven. 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 

Hoofdjeugdcompetitieleider 

 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 
Volg- 

nummer 

Wedstr. 

nummer Vereniging 

Boete- 

nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2012-419 10622 US 2 15 team onvolledig 2e divisie 68,00 
2012-420 10822 Midstars 1 10 5,00 
2012-421 12305 Smash ’70 1 18 10,00 
2012-422 12305 Smash ’70 1 8 formulier foutief ingevuld J.v.d. Heijden 

foutieve pers. prestaties 
5,00 

2012-423 12307 Avanti 1 18 10,00 
2012-424 13423 Ilac 1 10 5,00 
2012-425 13523 Fürst/Lybrae 1 10 5,00 
2012-426 18123 Breda 1 10 5,00 
2012-427 18423 Fürst/Lybrae 2 10 5,00 
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Vervallen boetes 

Volgnummer Vereniging 

2012-405 HTC 1 
2012-410 HTC 1 
2012-411 Amsterdam ’78 1 
2012-414 Amsterdam ’78 1 
2012-415 Amsterdam ’78 2 
 
De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke 
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de voorjaarscompetitie aan u is verzonden. Het voorwoord is ook 
terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Competities & toernooien >landelijke competitie senioren 
>dames/heren en >landelijke competitie jeugd >meisjes/jongens. 
 
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement). 
 
 


