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Uitslagendienst 

Vanwege de verbeterde digitale mogelijkheden om de informatie over de competitiewedstrijden snel  beschikbaar te 
hebben komt er, met uitzondering van de eredivisie, een einde aan de uitslagendienst. 
 
Gegevens over het moment waarop gestart is met het doorbellen van de uitslagen van de landelijke competitie zijn niet 
meer te vinden. Wel is bekend dat de uitslagen al in 1967 aan G.Holswilder werden doorgebeld. Daarna heeft Co 
Brinkhof jarenlang de uitslagendienst voor zijn rekening genomen. Hij heeft het stokje van Gerard Holswilder 
overgenomen eind 1969 of 1970. Zeker is dat hij vanaf sept 1970 t/m 1986 actief is geweest. W. van Doesburg heeft 
het daarna één competitie gedaan. Mogelijk heeft hij zich verkeken op de tijd die het kost, want Helga van den Bergh 
heeft het overgenomen vanaf sept 1987 t/m 1990. 
 
Jennie Geurts behartigt de uitslagendienst vanaf 1991 en doet dit werk dus al 22 jaar! Hij heeft in zijn periode ook de 
jeugdcompetitie erbij genomen. Daarvóór werden alleen de uitslagen van de landelijke seniorencompetitie doorgebeld. 
Door de komst van NAS was het niet meer zinvol de persoonlijke resultaten telefonisch door te geven. Het bleef 
beperkt tot de uitslagen die meteen op de site werden gezet. Dat er veel belangstelling voor is blijkt uit het bezoek aan 
de NTTB website dat op zaterdag een grote piek vertoont. 
 
Door het in gebruik nemen van  de nieuwe NTTB website op 31 oktober, die gekoppeld is aan NAS, kunnen de in NAS 
ingebrachte uitslagen meteen op de site zichtbaar worden. Dit betekent dat doorbellen en het invoeren van de 
formulieren in NAS dubbelop wordt en dus geen functie meer heeft. Het betekent wel dat de directe publicatie van de 
uitslagen op de site afhankelijk wordt van het snel invoeren van de formulieren in NAS. Als uiterste tijd hebben we 
zondag 12.00 uur gesteld. In de toekomst dient dit op zaterdag na de wedstrijden plaats vinden zodat de service aan 
alle belangstellenden niet wordt verslechterd. 
 
Om verenigingen de tijd te geven zich hierop in te stellen wordt de voorjaarscompetitie 2013 op dit gebied een 
overgangscompetitie. We laten de uiterste tijd van zondag 12.00 uur nog onveranderd in de voorjaarscompetitie 2013, 
maar wel met het dringende verzoek om de wedstrijden zo spoedig mogelijk na de wedstrijd in NAS te zetten. 
 
De uitslagendienst voor de eredivisie blijft wel bestaan. Jennie is bereid dit deel te blijven verzorgen. We breiden het 
zelfs weer iets uit door ook de persoonlijke resultaten weer door te laten bellen. De reden voor handhaving is het 
verstrekken van deze gegevens aan de media. Jennie heeft uitstekende contacten met de media die hij op zaterdag en 
zondagmorgen kan voorzien van informatie. Hij is als contactpersoon van de NTTB in het weekend onmisbaar. 
 
De competitiecommissie dankt Jennie voor de zeer lange inzet voor de uitslagendienst die hij al 22 jaar verzorgt met 
zeer veel enthousiasme en betrokkenheid. Over veel zaken was hij soms beter geïnformeerd dan de competitieleiders, 
omdat hij de verenigingen wekelijks aan de lijn kreeg. We weten dat het hem pijn doet met een groot gedeelte daarvan 
te moeten stoppen, maar hij ziet en begrijpt heel goed dat de functie ervan door de verbeterde digitale mogelijkheden 
achterhaald is. 
 
Competitiecommissie 
René van Dijk vz 
 
Werkgroep eredivisie 
 
Mededeling 

Op woensdag 19 december wordt de vergadering van de werkgroep met clubs gehouden in Arnhem in de omgeving 
van Papendal. 
 
Op de agenda zal o.a. het bondsraadsvoorstel inzake nieuwe opzet eredivisie aan de orde komen. Peter Hanning zal 
een toelichting geven op dit voorstel. De  aanwezigheid van alle eredivisieclubs is dringend gewenst. 
 
Kampioenswedstrijd 1

e
 divisie heren 

Pecos en Scylla hebben de titel veroverd in de 1
e
 divisie A en B. De kampioenswedstrijd zal plaatsvinden op zondag 9 

december in Roelofarendsveen in de speelzaal van TTV de Treffers. Aanvang is 14.00 uur en er wordt gespeeld 
volgens het 1

e
 divisie systeem. De wedstrijd eindigt als de beslissing is gevallen. Het team dat thuis loot is 

verantwoordelijk voor het doorbellen van de wedstrijd en het opsturen van het wedstrijdformulier. 
 
De winnaar promoveert naar de eredivisie. De verliezer van de kampioenswedstrijd speelt op zondag 23 december in 
Hilversum tegen de nummer zeven van de eredivisie. 
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Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 

 
Inschrijving landelijke seniorencompetitie voorjaar 2013 

In de bijlage vindt u de aanwijzingen voor de inschrijving via NAS van de voorjaarscompetitie 2013. 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 

 
Opgave teams voorjaarscompetitie 2013 

Vanaf 19-11-2012 kunt u de nieuwe teams voor de voorjaarscompetitie jeugd invoeren in NAS. De sluitingsdatum is 5-
12-2012 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + tijd 

17130 Scylla 2 - Hilversum 1 2-12   11.00 uur 
17426 Avanti 1 - St.Hoger TSB 2 17-11  15.00 uur*** 

18227 Megacles 2 - Wilvo Bergeijk 1 21-11  19.00 uur*** 
***  ivm NTTB uitnodiging verzet 

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

nummer 

Wedstr. 

nummer Vereniging 

Boete- 

nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2012-428 10325 Fürst/Lybrae 2 10 5,00 
2012-429 12428 Dordrecht 1 18 10,00 
2012-430 12527 Scyedam 2 7 D.Prodanovic geen uniforme kleding 5,00 
2012-431 12527 Scyedam 2 6 J. de Hoop geen geldige bondspas 5,00 
2012-432 12727 HBC 1 8 Foutief wedstrijdnummer 5,00 
2012-433 13526 VVV 1 10 5,00 
2012-434 17130 Hilversum 16 10 punten in mindering 45,50 
2012-435 17430 Getave 18 10,00 
2012-436 17930 Rally 18 10,00 
2012-437 18122 Tanaka 15 11,50 
2012-438 18224 Megacles 15 11,50 
2012-439 19102 Scylla 9 Uitslag niet/niet tijdig gebeld 5,00 
2012-440 19402 FVT 7 Geen uniform tenue (L. Tromer) 5,00 
 
Vervallen boetes 
Volgnummer Vereniging 

2012-420 Midstars 1 
 
 
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). 


