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Werkgroep eredivisie 

 

2
de

 team in eredivisie 

Indien een 2e team van een vereniging de beslissingswedstrijden einde voorjaar 2015 wint heeft dit team het recht op 

promotie naar de nieuwe eredivisie van 8 teams, onder de voorwaarde dat de Bondsraad in juni 2015 instemt met het 

voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van artikel 39 lid 2 van het Competitiereglement.  

 

In geval de Bondsraad hier niet mee instemt promoveert het team dat tijdens de beslissingswedstrijden om 1 plaats in 

de eredivisie met uitsluiting van de 2e teams tijdens deze beslissingswedstrijden als hoogste eindigt. Als dit een 

verliezer van de halve finale van de beslissingswedstrijden is, is dit het team dat in de eredivisie B als hoogste is 

geëindigd. 

 

 De beslissingswedstrijden voor dames en heren (zie boven) vinden plaats op zaterdag 2 mei 2015. 

 
Non-celluloid bal 

Ingaande de voorjaarscompetitie 2015 dienen alle clubs te spelen met non-celluloid (plastic) ballen. 

 
Speelgerechtigd voor play-offs  

In de eredivisie A voorjaar 2015 mogen alleen spelers/speelsters opgesteld in de play-off wedstrijden indien zij: 

-          In 3 wedstrijden hebben gespeeld in de najaarscompetitie 2014 in het betreffende team   

-          In 2 wedstrijden hebben gespeeld in de poulefase voorjaarscompetitie 2015 in het betreffende team 

Nb. Aan beide voorwaarden dient te worden voldaan!! 
 

 

Peter Boon 

tel. 06-51354137  

email boon@nttb.nl 

 
 

Hoofdcompetitieleider 

 

Mededelingen 

 Rapidity heren 1 heeft zich teruggetrokken uit de 3e divisie poule E. De plaats wordt ingenomen door 

Alexandria ‘66 1, de beste degradant uit de najaarscompetitie 2014. Speelzaal Alexandria ‘66: Tattistraat 25, 

Rotterdam, tel. 010-2024618.De gegevens van het wedstrijdsecretariaat zijn al vermeld in het 

competitieboek. 

 Op het verzoek aan de damesteams in de 2
e
 divisie om voor 5 jan aan te geven of ze alsnog in een 3e 

divisie zouden willen spelen hebben slechts 2 verenigingen gereageerd. Op het competitiecongres op 17 dec 

was door enkele dames aangegeven dat ze toch een 3e divisie wensten. Deze opvatting bleek nog eens niet 

gedeeld te worden door de betreffende verenigingen wat ook al was gebleken bij de opgave voor de 

competitie op 5 dec 2014. De twee verenigingen die reageerden gaven aan dat hun voorkeur nog steeds een 

3e divisie was maar dat ze zich goed konden vinden in de gevormde groep in de 2e divisie. Blijkbaar is de 

communicatie binnen de verenigingen niet altijd duidelijk. 

 In de najaarscompetitie 2015 zijn alle landelijke verenigingen verplicht om met de plastic bal te spelen; die 

verplichting geldt nu nog alleen voor de eredivisies. 

 Een aantal sterke spelers is geaccepteerd in een afdelingscompetitie. Om te voorkomen dat ze in landelijke 

teams in gaan vallen en de competitie beïnvloeden zijn er invalverboden opgelegd. 

  Op dit moment hebben de volgende spelers een invalverbod: 

        * Pecos:                        T.v.d.Berg, R.Rijsdorp en P.Kruijt voor heren 3 

        * Scyedam:                    R.v.d.Does, F.Schuilenburg en D.Prodanovic voor heren 2 

        * Vriendenschaar:         V.Blom voor heren 1 

        * Disnierats:                  M. v. Helfteren voor heren 1 

        * TTCV v. Herwaarden:  E.Andriessen voor heren 1 

        * FVT:                             A. de Jong voor heren 3 

 
Non-celluloid (plastic) bal 

Enkele verenigingen hebben aangegeven de plastic bal te gaan gebruiken voor de landelijke voorjaarscompetitie 

2015: VTV (N), VVV, Klimaatgroep Stars, Hercules, TTCV van Herwaarden en Bit.nl. 

Daarnaast zijn er enkele teams die hebben aangegeven met de nieuwe bal te gaan spelen. Dit zijn: 

o Red Stars met uitzondering van Heren 1 (1
e
 divisie poule B) 

mailto:boon@nttb.nl
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Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 

tijd 

 10213 Disnierats 1 - Dedemsvaart 1 28-02  14.00 uur 

 10228 Dedemsvaart 1 - Disnierats 1 21-02  14.00 uur 

 12903 De Veluwe 1 - Bijmaat 2 31-01  18.00 uur 
 

Wijzigingen wedstrijdsecretariaten  

Vereniging Wijziging 

Effekt ´74 Mailadres: gjarends01@kpnmail.nl 

 

 

René van Dijk - HCL 

tel. 013-5344347 

e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 

 

Hoofdjeugdcompetitieleider 

 

Let op ! 

Er bereiken mij steeds vragen waarvan de antwoorden te lezen zijn  of in het competitiereglement of in het voorwoord 

van de competitie. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van beide! Met name de voorwaarden voor het 

verplaatsen van wedstrijden staat duidelijk omschreven. 

 
Non-celluloid (plastic) bal 

Verenigingen die deze helft gaan spelen met de non-celluloid bal dienen dit per ommegaande bij mij bekend te 

maken. Ik het komende bulletin zal ik een overzicht plaatsten. 

 
Gewijzigde speellocatie enkele wedstrijden 

Onderstaande wedstrijden van Treffers (A) zullen op een andere locatie verspeeld worden. 

Litac ; Lichtenvoorde, De Zandschoppe , Varsseveldseweg 62a (ingang Op ’t Zand) 

 

 17604 Treffers 2-HTC 2 wordt gespeeld bij Litac te Lichtenvoorde 

 17629 Treffers 2-HTTV 2 wordt gespeeld bij Litac te Lichtenvoorde. 

 

Onderstaande wedstrijden van Enjoy&Deploy Taverzo 1 zullen op een andere locatie verspeeld worden. Aanvangstijd 

12:30 uur, locatie: Forelsloot 5, Zoetermeer (Doing). 

 

Locatie Doing;  

17308 7 mrt Enjoy&Deploy Taverzo 1 - Vriendenschaar 1 

17321 4 apr Enjoy&Deploy Taverzo 1 - HBC 1 

 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + tijd 

18320 HBC 5  Spaarne 1 14-2  15:00 uur 

18001 TTC 1  Red Stars 3 30-1  15:00 uur 

17806 Yerseke 1  Sittard 1 4-4   zelfde tijd 

17821 Sittard 1 - Yerseke 1 7-2  zelfde tijd 

17420 HBC 2 - Megacles 1 14-2  15:00 uur 

17720 HBC 3 - Effekt 74  4-4 andere lokatie*** 

17714 De Treffers 70 1 - Effekt 74 1 `14-2 13:00 uur 
 

***  17720 HBC 43 – Effekt 74 1 wordt gespeeld in de zaal van HTC: Lutulistraat 142, 2131 TG Hoofddorp. 

 
Wijzigingen aanvangstijden  

mailto:rene2.dijk@planet.nl
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Divisie Aanvangstijd 

Play Fair jeugd land 11:30 uur 

 
Wijzigingen wedstrijdsecretariaten  

Vereniging Wijziging 

Spaarne jeugd land. Ramon Mengerink  ,Obistraat 18  ,2022 CJ  Haarlem 

023-5261614   06-18879703 

Tanaka Mailadres;  margriet68@home.nl 

 

 

Joke Wijker - HJCL 

tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@quicknet.nl  

 
Boetelijst 

 
Volg- 

nummer 

Wedstr. 

nummer Vereniging 

Boete- 

nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2015-001 Nvt Rapidity 1 (heren) 17 Terugtrekking 3
e
 divisie € 91 

 

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). 

 

 

mailto:hjcl@quicknet.nl
http://www.nttb.nl/

