
Competitiebulletin 15 
seizoen 2014/2015 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitiebulletin 15 
Seizoen 2014/2015 

 
17 november 2014 

 
 



Competitiebulletin 15 
seizoen 2014/2015 
 

2 

Werkgroep eredivisie 
 
Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
 
Hoofdcompetitieleider 
 
Mededelingen 

• Steeds meer komt het voor dat afdelingsformulieren meegestuurd worden met de landelijke formulieren. Lastig 
omdat ze daarna weer doorgestuurd moeten worden naar de afdelingen: graag een nauwkeurige verzending. 

• Al meerdere malen zijn enveloppen met formulieren toegestuurd zonder frankering waardoor de NTTB 
hiervoor een boete moet betalen. Ook hier graag wat zorgvuldigheid. 

• Volgende week krijgt u de informatie over de inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2015. Zoals al 
aangegeven dienen de teams uiterlijk 5 dec in NAS te worden ingevoerd. 

• Mochten verenigingen al snel zekerheid hebben dat ze geen gebruik (kunnen) maken van het recht op een 
plaats in de landelijke competitie graag een bericht hierover om de organisatie van de voorjaarscompetitie niet 
onnodig te vertragen. 

 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
Mededeling 
De gegevens voor de voorjaarscompetitie 2015 dienen uiterlijk op 5 dec 2014 in NAS te worden opgegeven. 
Medio november zullen de aanwijzingen voor het invoeren in NAS via het bulletin worden verzonden. 
Rond 25 november  wordt de voorjaarscompetitie 2015 in NAS open gesteld. 
 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 
 
Volg- 
nummer 

Wedstr. 
nummer Vereniging 

Boete- 
nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2014-243 10103 FvT  8 M. Khatchanov foutief persoonlijk res. € 5 
2014-244 10143 Pecos 8 Y. Soons niet vermeld als invaller € 5 
2014-245 12422 Scylla 2 6 A. Willebroord geen geldige bondskaart € 5 
2014-246 13224 Rapidity 1 14 P. Duin ongerechtigd: 4e invalbeurt € 45,50 
2014-247 13622 Landgraaf 1 15 Team onvolledig 3e divisie € 45,50 
2014-248 17123 TT Zwolle/IJsseltop 2 10  € 5 
2014-249 17124 FvT 15  € 22,50 
2014-250 17223 TT Zwolle/IJsseltop 1 10  € 5 
2014-251 17324 Drivers 8 Foutief wedstrijdnummer € 5 
2014-252 17624 Huizen 8 Foutief pers. resultaten € 5 
2014-253 18423 TT Zwolle/IJsseltop 4 10  € 5 
 
 
De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke 
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de najaarscompetitie aan u is verzonden. Dit competitieboek is 
ook terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Downloads >Competities en toernooien 
 
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement). 
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