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Werkgroep eredivisie 
 
Eredivisie A 
Blijkbaar waren er het afgelopen weekend nog misverstanden over het te spelen systeem en het aantal wedstrijden. 
Nogmaals het systeem:  
Voorronde 
-          Eredivisie A start met nul punten. Er worden geen punten meegenomen vanuit het najaar.  
-          Eredivisie A: alle wedstrijden (zes wedstrijden) uitspelen.  
  
Play off serie 
Vanaf de kwart finale (dus ¼ finale, ½ finale en de grote finale) spelen volgens Europacup (Nancy Evans) systeem.  
  
Speelschema: 
A-Y 
B-X 
C-Z 
A-X 
B-Y 
 

• De kwart- en halve finale spelen in een best-of-three serie, waarbij alleen de winst telt.  
De uitslag doet er niet toe (bijv. 3-2 winst en 0-3 verlies) 

• Een mogelijke 3e beslissende wedstrijd wordt er gespeeld wanneer beide teams één wedstrijd gewonnen te 
hebben. Ongeacht de uitslag van de gewonnen wedstrijd. Deze 3e  wedstrijd wordt in principe doordeweeks 
gespeeld (di,woe,do) en de hoogst geklasseerde club (uit eredivisie A) speelt deze wedstrijd thuis. 

• De kwartfinale wedstrijden worden geloot. 
• Nummers 3 en 4 uit de eredivisie A worden geloot tegen de nummers 5 en 6. 
• De halve finale wedstrijden staan vast. 

Nummer 1 eredivisie A speelt tegen de winnaar van de wedstrijd nr.4 – 5 / 6. 
Nummer 2 eredivisie A speelt tegen de winnaar van de wedstrijd nr.3 – 5 / 6. 
 
Finale 
1 wedstrijd in Hilversum op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag).   
 
Mededeling voor clubs uit Eredivisie B en 1e  divisie. 
Nacompetitie Eredivisie B en 1e divisie voor zowel dames als heren  
In het competitieboek is reeds melding gemaakt van een gewijzigde P/D regeling i.v.m. de eredivisie, die weer gaat 
bestaan uit 8 teams. 
 
De nummers 2-3 uit de Eredivisie B zullen samen met de 2 kampioenen 1e divisie spelen in de nacompetitie om  1 plek 
in de nieuwe eredivisie van 8 teams. 
 
Deze nacompetitie van bovengenoemde 4 teams wordt gespeeld op zaterdag 2 mei 2015.    
 
2de team in eredivisie 
Indien een 2e team van een vereniging de nacompetitie ere/1e divisie 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 nacompetitie ere/1e divisie 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.  
 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 
nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 
tijd 

10113  Lybrae Heksenberg - AnytimeFitness/Westa 6/2 19.30 uur 
11222 Tempo Team  - Pecos 14/2 16.00 uur 
 
 
Peter Boon 
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tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 
 
Aanvulling competitieboek 
Onverhoopt is er een verkeerde tekst in het competitieboek geplaatst betreffende de wedstrijdformulieren en de 
kopieën daarvan. Hieronder een correctie op de tekst van pagina 3 en 4 van het ‘Competitieboek voorjaar 2015 
landelijk senioren NTTB’: 
 
Beide aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van het wedstrijdformulier. De thuisspelende 
vereniging is verantwoordelijk voor het verzenden van het wedstrijdformulier. Dit formulier wordt in drievoud 
opgemaakt. Na afloop wordt het tweede exemplaar aan de tegenstander overhandigd. Het derde exemplaar blijft in het 
bezit van de thuisclub. Het originele wedstrijdformulier dient de dinsdag volgend op de wedstrijddag in het bezit te zijn 
van de heer R. van Dijk. 
  
  De wedstrijdformulieren dienen, als brief gefrankeerd, te worden verzonden aan: 
  De heer René van Dijk 
  Wittendijk 50 
  5051 GC Goirle 
 
 
Mededelingen 

• GTTC Groningen en SVE spelen ook met plastic ballen 
• Hilversum heeft aangegeven met enkele teams met plastic te spelen: 

Dames 2: celluloid 
Heren 2: celluloid 
Heren 3: plastic 
Heren 4: plastic 
Heren 5: celluloid 
Heren 6: celluloid 

• invalverbod voor M.Groenewold in Avanti 2 
• Th.Boon, bondsnummer 3141627, speler van Red Stars 1 wordt geschorst voor de wedstrijd nr. 12406 d.d. 7 

febr 2015 Red Stars 1 – VVV 1. 
  De gele kaarten zijn gegeven in de volgende wedstrijden: 
    * 12-04-2014    nr. 12506 
    * 01-11-2014    nr. 12521 
    * 31-01-2015    nr. 12402 
 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 
nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 
tijd 

 12727 Smash M 1 - Bit.nl 1 14-02  18.00 uur 
 
Wijzigingen wedstrijdsecretariaten  
Vereniging Wijziging 
 Smash M wordt: Ferry Melein, mail: sunnyfer68@gmail.com 
 
Wijzigingen speeladressen  
Vereniging Wijziging 
Rijnsoever wordt: De Krom 57-B, 2221 KK Katwijk Z-H 
 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 

mailto:boon@nttb.nl
mailto:rene2.dijk@planet.nl
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Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
Aanvullingen competitieboek 
Opsturen wedstrijdformulieren 
In het voorwoord staat per abuis nog vermeld dat de wedstrijdformulieren op maandag binnen dienen te zijn, dit moet 
zijn  dinsdag i.v.m. gewijzigde postverwerking bij PostNL. 
 
Aanvulling competitieboek 
Onverhoopt is er een verkeerde tekst in het competitieboek geplaatst betreffende de wedstrijdformulieren en de 
kopieën daarvan. Hieronder een correctie op de tekst van pagina 3 en 4 van het ‘Competitieboek voorjaar 2015 
landelijk jeugd NTTB’: 
 
Beide aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van het wedstrijdformulier. De thuisspelende 
vereniging is verantwoordelijk voor het verzenden van het wedstrijdformulier. Dit formulier wordt in drievoud 
opgemaakt. Na afloop wordt het tweede exemplaar aan de tegenstander overhandigd. Het derde exemplaar blijft in het 
bezit van de thuisclub. Het originele wedstrijdformulier dient de dinsdag volgend op de wedstrijddag in het bezit te zijn 
van de heer R. van Dijk. 
  
  De wedstrijdformulieren dienen, als brief gefrankeerd, te worden verzonden aan: 
  De heer René van Dijk 
  Wittendijk 50 
  5051 GC Goirle 
 
Non Celluloid (plastic) bal 
Verenigingen die deze helft gaan spelen met de non-celluloid bal dienen dit per ommegaande bij mij bekend te maken. 
Volgende week zal ik een lijstje publiceren van de verenigingen die met non-celluloid spelen. Alle niet daarop 
voorkomende verenigingen dienen nog met de “oude” bal te spelen. 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 
nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 
tijd 

18130 SVE 3  Alexandria 66 2 14-2  13:00 uur 
 
Speellokaties TT IJsseltop  
17001 IJsseltop 1 - Kampenion 1 bij Smash Hattem 
17009  IJsseltop 1 – SVE 1  Zwolle 
17017  IJsseltop 1 – HTC 1  bij Smash Hattem 
17025  IJsseltop 1 – Amsterdam 2 Zwolle 
 
 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 
 
Volg- 
nummer 

Wedstr. 
nummer Vereniging 

Boete- 
nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2015-002 10702 Scylla 2 18  € 10 
2015-003 12402 Scylla 2 18  € 10 
2015-004 12802 Scylla 4 18  € 10 
2015-005 12902 Scylla 3 18  € 10 
 
 
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/

