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LANDELIJKE SENIORENCOMPETITIE 
seizoen 2022/2023- voorjaarscompetitie 2023 

 
 
 
Algemeen  
 
U wordt verzocht de inleidende pagina's goed te bestuderen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
Mochten er in het programma onjuistheden voorkomen, neem dan direct contact op met de competitieleider 
(HCL). In alle gevallen waarin deze inleidende pagina's niet voorzien, wordt verwezen naar het 
competitiereglement.  
Wijzigingen, aanvullingen en andere relevante informatie wordt via het competitiebulletin, dat op basis van art. 
15 C.R. de status van HB-besluit heeft, officieel aan de verenigingen doorgegeven. Er kunnen geen rechten 
ontleend worden aan de informatie op de website van de NTTB.  
 
 
1.Speelvorm van  de competitie   
 
Een wedstrijd in de Eredivisie heren en dames en de 1e divisie heren bestaat uit 7 enkelspelen en een 
dubbelspel. 
Een wedstrijd in de overige divisies bestaat uit 9 enkelspelen en een dubbelspel. In alle divisies wordt 
gespeeld volgens het best off five systeem. 
                                                                                                
2.Opgave teams en nummering 
 
De teams dienen op volgorde van sterkte te worden opgegeven. 
 
3.Toevoegen speler aan een team na de teamopgave. 
 
Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na de sluitingsdatum voor de opgave van de teams 
via het inschrijfformulier alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de HCL (art. 24 lid 6a CR). 
 
4.Deelname jeugdleden aan seniorencompetitie 
 
Zie art. 21 
 
5.Invalbepalingen 
 
Wanneer een speler van een team verhinderd is een wedstrijd te spelen, mag een andere speler, behorende tot 
dezelfde vereniging en opgegeven voor een team met een hoger volgnummer, invallen, mits hem dit recht niet 
is ontnomen. Per competitie geldt een maximum van drie invalbeurten, de invalbeurten in de afdeling 
inbegrepen. Dames die uitkomen in de heren- c.q. seniorencompetitie van de afdelingen mogen niet invallen in 
de damescompetitie, behoudens schriftelijke toestemming van de HCL. Deze toestemming wordt geacht te zijn 
verleend voor de op de ingezonden lijst vermelde invalsters, indien hierover geen opmerkingen door de HCL 
zijn gemaakt. 
Invalverboden worden voor aanvang van de competitie separaat aan de betrokken verenigingen doorgegeven 
en vermeld in het competitiebulletin. 
 
6. Omvang en structuur van de landelijke seniorencompetitie 
 
Dames 
 
eredivisie:  1 groep van 6 teams  
1e divisie:  2 groepen van 5 teams 
2e divisie:  1 groep van 8 teams  
 
Heren  
eredivisie:  1 groep van 8 teams  
1e divisie:  2 groepen van 6 teams 
2e divisie: 4 groepen van 6 teams  
3e divisie:  8 groepen van 6 teams  
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7. Promotie- degradatieregeling  
 
Dames 
Eredivisie: De 6 teams spelen een halve competitie. Aansluitend spelen respectievelijk nummers 1 t/m 3 en 

nummers 4 t/m 6 een halve competitie waarin de return van de eerste wedstrijd wordt gespeeld. 
Na dit reguliere gedeelte spelen de nummers 1-4 en 2-3 een halve finale play-off. De winnaars 
spelen de finale om het voorjaarskampioenschap. Indien VTV (N) geen beslag legt op de 
voorjaarstitel volgt nadien een finaleduel om de algehele landstitel 2022-23 
Nummers 5 en 6 spelen een finale play-down. De verliezer hiervan speelt een promotie-
degradatiewedstrijd tegen de algeheel kampioen van de 1e divisie. 

1e divisie: De nummers 1 van beide poules spelen tegen elkaar. De winnaar van deze wedstrijd speelt 
tegen de verliezer van de Eredivisie play-down finale om een plaats in de Eredivisie. Nummers 4 
en 5 degraderen naar de 2e divisie 

2e divisie: De 8 teams spelen een halve competitie. Aansluitend wordt de poule gesplitst in twee poules van 
4 en spelen de teams in elke vervolgpoule de return van de eerste wedstrijd. Nummers 1 en 2 
gaan naar de 2e divisie, nummers 3 t/m 8 vormen de 3e divisie, zodat in het najaar 3 divisies van 
elk 6 teams ontstaan  

   
Heren 
Eredivisie: De 8 teams spelen een halve competitie. Aansluitend spelen nummers 1 t/m 4 een halve finale 

play-off. De winnaars spelen de finale om het voorjaarskampioenschap. Indien De Boer Taverzo 
1 geen beslag legt op de voorjaarstitel volgt aansluitend een finaleduel om de algehele landstitel. 
Nummers 5 t/m 8 spelen een halve finale play-down. De verliezers van deze halve finale spelen 
de finale play down. De verliezer van deze finale degradeert naar de 1e divisie. De winnaar speelt 
een degradatiewedstrijd tegen de verliezer van de promotiewedstrijd tussen de kampioenen van 
de beide  1e divisiepoules 

1e divisie: nrs. 1 spelen een promotiewedstrijd om één plaats in de eredivisie. De winnaar promoveert. De   
                       verliezer speelt een promotie-degradatiewedstrijd tegen de winnaar van de Eredivisie-playdown 
                       finale 
 nrs. 5 en 6 degraderen. 
2e divisie:  nrs. 1 promoveren naar de 1e divisie  
  nrs. 5 en 6 degraderen. 
3e divisie:  nrs. 1 promoveren naar de 2e divisie  
  nrs. 5 en 6 degraderen naar de afdelingscompetitie  
 
7a. Promotieplaatsen 
 
De verdeling van de promotieplaatsen vanuit de afdelingen naar de 3e divisie (t.b.v. de najaarscompetitie 2023) 
is als volgt: 3 plaatsen: West, Zuid 
         2 plaatsen: Holland Noord, Gelre, Midden, Oost  
         1 plaats:  Noord, landskampioen jeugd  
 
NB:. Zuid betreft de gecombineerde Hoofdklasse van de voormalige afdelingen ZuidWest en Limburg) 
        HollandNoord staat in het voorjaar een plaats af aan de landelijke jeugdkampioen, mits dit team over  
        voldoende sterkte beschikt. 
   
 
Voor de wijze van toekenning van restplaatsen wordt verwezen naar de in de Bondsraad van 17 juni 2017 
gewijzigde regeling in Artikel 41 CR 
 
 
7b. Winstpunten en stand  
 
Voor elke gewonnen set verkrijgt het team waartoe de winnende speler(s) behoort (behoren) een winstpunt. 
Voor elke groep wordt naar het aantal winstpunten een stand opgemaakt. De volgorde van de stand wordt 
bepaald door de grootte van het aantal winstpunten (het grootste aantal bovenaan, het kleinste aantal 
onderaan). Bij niet opkomen krijgt het betrokken team zeven (eredivisies) of tien (overige divisies) winstpunten 
in mindering.  
 
 
7c. Wedstrijden op zondag  
 
De wedstrijden die op zondag worden gespeeld dienen niet later dan 14.00 uur aan te vangen.  
 
 



4                                Algemene Bepalingen voorjaar 2023 Landelijk senioren 

8. Beslissingswedstrijden  
 
Zie art 35 CR 
 
9. Uitstel van wedstrijden  
 
De in het programma vastgestelde wedstrijden dienen op de aangegeven data en aanvangsuren te worden 
gespeeld. Zonder voorafgaande toestemming van de HCL is het niet toegestaan daarvan af te wijken. 
Overtreding van deze regel zal als niet opkomen van beide teams worden beschouwd, terwijl verdere 
maatregelen kunnen volgen.  
Voor wedstrijden met bondsscheidsrechters zal slechts bij zeer hoge uitzondering en dan nog alleen indien dit 
tijdig is aangevraagd, uitstel of wijziging van het aanvangsuur mogelijk zijn. Voor de overige wedstrijden geldt 
dat in onderling overleg een andere datum en/of aanvangsuur kan worden overeengekomen mits deze datum 
ligt VOOR de in het competitieprogramma vastgestelde datum. Beide verenigingen dienen dit schriftelijk te 
verzoeken aan de HCL, die haar goedkeuring publiceert in het competitiebulletin.  
Uitstel naar een latere datum is niet mogelijk, behoudens de in art. 17 C.R. aangegeven mogelijkheden.  
Het wijzigen van het aanvangsuur op verzoek van de thuisclub is mogelijk binnen de geldende tijden(13.00-
17.00 uur).  
Verzoeken om uitstel vanwege ziekte, vakantie, geen zaal e.d., kunnen niet worden ingewilligd (zie art. 17 C.R.) 
Wanneer een vereniging niet over een zaal beschikt, kan de wedstrijd in een andere goedgekeurde zaal worden 
gespeeld (zie art. 6 C.R.) Uitstel van een wedstrijd wegens bijzondere weersomstandigheden kan alleen worden 
gegeven als het openbaar vervoer is uitgevallen. Deze wedstrijden dienen, als de weersomstandigheden het 
toelaten, op zondag in hetzelfde weekend te worden ingehaald.  
 
10. Wedstrijdformulier  
 
In het voorjaar wordt opnieuw gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de NTTB-app. 
Na afloop van de wedstrijd moet de uitslag door beide teams in de app worden geaccordeerd.  
De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging hoeft het formulier niet meer in te voeren, Wel moet dit 
door de wedstrijdsecretaris in NAS door middel van verificatie worden ingediend. 
Het niet verifiëren/indienen in NAS valt onder de boeteregeling 
 
 
Alle verenigingen zijn verplicht om de gegevens van de thuiswedstrijden UITERLIJK ZONDAG OM 12.00 UUR 
in NAS te verwerken. Het te laat of foutief inbrengen van het wedstrijdformulier wordt per formulier beboet.  
 
De standen en persoonlijke resultaten kunnen in NAS worden afgelezen. Mochten er zich problemen voordoen 
dan gaarne contact opnemen met de HCL. Voor wedstrijden die op een andere dag gespeeld worden de 
gegevens uiterlijk de volgende dag voor 12.00 uur ingevoerd in NAS.  
 
Bij niet opkomen, dient het wel aanwezige team dit aan te geven in het DWF/NAS en te melden bij de HCL. 
Het te laat aanvangen van wedstrijden en andere onregelmatigheden dienen in het DWF  te worden vermeld 
 

 
11. Wedstrijden met bondsscheidsrechters  
 
De wedstrijden in de eredivisies en de 1e divisie heren staan onder leiding van bondsscheidsrechters. Voor 
specifieke bepalingen verwijzen wij naar het competitiereglement. De aanvoerders van de teams dienen de 
teamopstellingen te vermelden op daartoe door de NTTB verstrekte formulieren en deze (op verzoek) aan de 
bondsscheidsrechter te overhandigen. Bij wedstrijden in de eredivisies en 1e divisie heren wordt er na de derde 
set 15 minuten pauze gehouden. Wanneer een bondsscheidsrechter ontbreekt, behoort op verzoek van de wel 
aanwezige scheidsrechter door beide aanvoerders, in onderling overleg, één of meerdere assistenten te worden 
aangewezen. Indien geen scheidsrechter aanwezig is, wijzen de aanvoerders voor elke set een scheidsrechter 
aan. In dat geval dienen de aanvoerders het ontbreken van de scheidsrechter(s) op de achterzijde van het 
wedstrijdformulier te vermelden.  
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14.Boetes 
 

Boete Nr.  Omschrijving 2023 

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; 
per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in 
NAS per team 

€ 10,00 

2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter € 10,00 

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd € 7,50 

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 
(verdere maatregelen kunnen volgen) € 30,00 

5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 10,00 

6. Het niet kunnen tonen van een lidmaatschapsbewijs of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd, per persoon € 7,50 

7a. Het onvolledig , onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per 
formulier 

€ 7,50 

7b. Voor de competities waar het DWF formeel ingevoerd is: Als een of beide teams het 
DWF niet of niet compleet invullen, inclusief inzenden door het ene team en 
bevestigen (= digitale handtekening) door het andere team, per team 

€ 7,50 

8. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de 
competitiewedstrijd of per wedstrijd € 7,50 

9a. Voor regio’s die met het papieren wedstrijdformulier werken én waarbij deze nog 
dient opgestuurd te worden naar de Competitieleider: Het te laat inzenden van het 
wedstrijdformulier, per formulier 

€ 7,50 

9b. Voor regio’s waar het papieren wedstrijdformulier alleen op verzoek van de 
Competitieleider opgestuurd hoeft te worden: het niet inzenden van het 
opgevraagde wedstrijdformulier binnen de gestelde termijn 

€ 7,50 

10. Voor regio’s die met het papieren wedstrijdformulier werken én waarbij deze nog 
dient opgestuurd te worden naar de Competitieleider: Het niet inzenden van het 
wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip) 

€ 15,00 

11. Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening van 
de begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team. Let op: als een jeugdteam niet 
begeleid is dient dit als opmerking toegevoegd te worden in het opmerkingen veld 
(voor het indienen of bevestigen van de uitslag) 

€ 10,00 

12. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 
beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) € 30,00 

13. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon   

Eredivisie € 135,00 

1e divisie € 110,00 

2e divisie € 80,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 55,00 

landelijk A jeugd € 30,00 

overige klassen € 15,00 

14. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team   

Eredivisie € 135,00 

1e divisie € 110,00 

2e divisie € 80,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 55,00 

landelijk A jeugd € 30,00 

overige klassen € 15,00 

15. Het niet-opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team   

Eredivisie € 275,00 

1e divisie € 220,00 

2e divisie € 165,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 110,00 

landelijk A jeugd € 55,00 

overige klassen  € 30,00 



6                                Algemene Bepalingen voorjaar 2023 Landelijk senioren 

16. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de 
competitieleider is noodzakelijk)   

Eredivisie € 275,00 

1e divisie € 220,00 

2e divisie € 165,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 110,00 

landelijk A jeugd € 55,00 

overige klassen  € 30,00 

17. Voor de competities waar het DWF formeel ingevoerd is: Het niet tijdig verifiëren en 
bevestigen van de uitslagen in NAS door de wedstrijdsecretaris van het 
thuisspelende team, per formulier 
- Bij wedstrijden op maandag: woensdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op dinsdag: donderdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op woensdag: vrijdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op donderdag, vrijdag of zaterdag: zondag om 12.00 uur. 
- Bij wedstrijden die op zondag gespeeld worden: maandag om 12.00 uur. 

€ 15,00 

   

    
 

15. Wedstrijdrooster voorjaar 2023 
 

DATUM RONDE HEREN EREDIVISIE DAMES EREDIVISIE OVERIGE DIVISIES POULE VAN 8 

28-jan 1     AB CD EF AF EB CH GD 

4-feb 2 AF EB CH GD FA BC DE FA BC DE FG BC DA HE 

11-feb 3 FG BC DA HE AB CD EF AC EB DF AC EF DB GH 

18-feb      

25-feb 4 AC EF DB GH EA BD CF EA BD CF EA BF CG HD 

4-mrt 5 EA BF CG HD AC EB DF AD FB CE AH FD CE GB 

11-mrt         
18-mrt 6 AH FD CE GB AD FB CE BA DC FE BH DE FC GA 

25-mrt  NK A NK A NK A  NK A 

1-apr 7 BH DE FC GA 2-3, 5-6 AF CB ED AB CD EG HF 

8-apr 8 AB CD EG HF 1-3, 4-6 CA BE FD nacompetitie 

15-apr  9   1-2, 4-5 AE DB FC nacompetitie 

22-apr 10  Halve finales off/down Halve finales play off DA BF EC nacompetitie 

29-apr  Finale play down Finale play down Promotiewedstrijd 1e div   

6-mei  Prom-degr ere-1e div Prom-degr ere-1e div Prom-degr ere-1e div   

13-mei  NJK NJK NJK NJK  

18-mei  Finale play off Finale play off     

20-mei   Finale algeheel (ovb) Finale algeheel (ovb)     

 
NB. De datum is telkens de zaterdag. Voor vrijdagteams is dit een dag eerder, voor zondagteams een dag later. 
        De finale play off is op donderdag (Hemelvaart) 
 
 
 
Correspondentie  
 
Alle correspondentie betreffende de landelijke seniorencompetitie dient te worden gezonden aan:  

 
Sophie Dijkers  
tel. 06-15 38 00 07  
e-mail hcl@tafeltennis.nl 
 
  

mailto:hcl@tafeltennis.nl


1                                Algemene Bepalingen voorjaar 2023 Landelijk senioren 

WEDSTRIJDSECRETARISSEN SENIOREN VOORJAAR 2023 

Vereniging Wedstrijdsecretaris Telefoon Mobiel E-mail 

Alexandria '66  Francois de Leeuwe  06 40094248 wss@ttv-a66.nl 

Amstelveen  Alex Brandt 020 3459877  wedstrijdsecretaris@ttvamstelveen.nl 

Amsterdam 78 Timon Priem  06 43510702 wedstrijdsecretaris@amsterdam78.nl 

Arnemuiden Wilbert Poppe 0118 601853  wilbert_poppe@hotmail.com 

Assen Leen Roelandschap 0592 656300 06 20828582 lg.roelandschap@gmail.com 

Avanti Vincent Swart  06 57573728 vmrswart@hotmail.com 

Belcrum Angelique Zijlmans-Gabeler  06 22609784 senioren@ttv-belcrum.nl 

Blauw Wit Kristoff Derveaux  06 30809976 wedstrijdsecretaris@blauwwit-almelo.nl 

Buitenpost Wichard Pander   06 12924617 tc@ttvbuitenpost nl 

Combilo TOGB Benjamin Slijper 079 3212508  wslandelijk@ttvtogb.nl 

De Brug Ronald de Jong 055 5343795  wss@ttvdebrug.nl 

De Treffers R Sjaak van der Zwet  06 47260287 sjaakzwet@hotmail.com 

Delta Impuls Reino Wijnsma  06 81228649 competitie@delta-impuls.nl 

Disnierats Patrick Heijma 0229 752733  competitie@disnierats.nl 

DOTO Michael Veen  06 29593340 michaelveen@live.nl 

DOV Danny Klaver  06 10610856 ddmklaver@hotmail.com 

Dozy Den Helder/Noordkop Ana Gogorita 0223 618717  gogorita_a@yahoo.com 

DTV’84 Wilko Braam  06 22322913 1976.wilko@gmail.com 

Ttv Ede Vincent Spiering 026 4455558  sws@ttvede.nl 

ENTAC Arjan Schotmeijer  06 38128705 wedstrijdsecretaris.entac@gmail.com 

FTTC Douwe Reitsma  06 34343686 Douwereitsma1@gmail.com 

Gorkum Paul van den Brom  06 54363701 pvandenbrom@gmail.com 

HBC David Brussaard  06 10127226 davidbrussaard@hbctafeltennis.nl 

Hercules  Yvette van Aken  06 10724252 yvanaken@kpnmail.nl 

Het Markiezaat Jacco Schoone  06 52083527 jaccoschoone@hotmail.com 

Hilversum Pieter Salentijn  06 28659765 pieter.salentijn@icloud.com 

HTC René Divendal 023 5633872  ws-senioren@htc-hoofddorp.nl 

HTTV-070 Pieter Rijnders 070 3642362  pieter.hessel.rijnders@gmail.com 

Hutaf Jeroen Startman  06 52640751 jeroen.startman@gmail.com 

IT Channel / Irene Johan van Beurden  06 28578529 johanvanbeurden@home.nl  

JCV Johan van de Nieuwenhuizen 073 6563749  johan.nieuwenhuizen@home.nl 

mailto:sjaakzwet@hotmail.com
mailto:ddmklaver@hotmail.com
mailto:johanvanbeurden@home.nl
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Kampenion Ralph Trip   ralphtrip@kampenion.nl 

Klimaatgroep Stars Matthijs Klein Haneveld  06 29096211 wedstrijdsecretaris@midstars.nl 

Welynq Maashorst Michiel Hagen 0413 287715  hagenmichiel@gmail.com 

ONI Wilma Burgers 024 6420567  wedstrijdssecretaris@ttv-oni.nl 

Pearle Wezep Jenny Rotman 038 3764206  wedstrijdsecretaristtvwezep@gmail.com 

Pecos Ronald Rijsdorp 071 5155509  ronald@rijsdorp.nl 

Ping Pong Alkmaar Rob van der Horst  06 21895610 ro.horst@planet.nl 

Rapidity Ard Paardekooper 0251 212805  ard.paardekooper@gmail.com 

Red Stars (V) Tom Thijssen   redstarscompetitieleider@redstarsvenray.nl 

Renata Gerard van Dongen 040 2128949  g.dongen4@chello.nl 

Scyedam Charell Schoonbrood  06 13981503 charellschoonbrood@hotmail.com 

Scylla Bram van Kuijck  06 30024343 bramvankuijck@outlook.com 

Sittard Kluis Yaelle Rongen  06 37352576 wedstrijdsecretaris@ttv-sittard.nl 

SKF Henk Brouwer 0318 516622  hjbrouwer1@kpnmail.nl 

Slagvaardig R Rik de Boer  06 13157358 rik.deboer@live.nl 

Smash (M) Kelvin Heemstra  06 44066065 wss.smash@gmail.com 

Van Wijnen Smash ‘70 Harry Sellies 038 4446858  hsellies@solcon.nl 

SV Red Star ‘58 Jasper Sauer  06 20105369 wedstrijdsecretaris@redstar58.nl 

SVE Folkert Schuurman  06 15283735 wedstrijdsecretaris@ttvsve.nl 

Swift (D) Leon Suijs  06 44131504 wedstrijdsecretariaatswift@gmail.com 

Tanaka Margriet van den Broek-Cornelis  06 30689558 margriet68@home.nl 

Taverbo Annelieke de Rooij-Kremers 0411 671203  annelieke.derooij@home.nl 

De Boer Taverzo – eredivisie heren Ruud van Graafeiland  06 13791338 media@taverzo.nl 

De Boer Taverzo - overig Wianka Overbeeke  06 13791338 wianka.overbeeke@gmail.com 

Tempo-Team Priscilla Loesberg  06 31787973 priscilla_loesberg@hotmail.com 

The Back Hands Jac de Jong  06 10537025 secretaris@backhands.nl 

Trias Bart van der Zanden  06 29151786 bartvdz90@hotmail.com 

TT Nijmegen Hans von den Hoff  06 34081348 h.vondenhoff@planet.nl 

Twenty one Up Martijn Steenhorst  06 19304913 martijn_steenhorst_4@hotmail.com 

US Kees Geluk  06 18251872 uswedstrijdsecretariaat@gmail.com 

VeerhuisWessem Westa (heren ere) 
AnytimeFitness Westa (dames ere) 

Jorg Smeets   jorgsmeets@yahoo.com 

Vriendenschaar Dennis van Dijk  06 12796647 wedstrijdsecretaris@vriendenschaar.net 
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VTV (N) – dames eredivisie Bert van Schaik 030 2871050  hjcvscha@zonnet.nl 

VTV (N) - overig René Derksen 030 6878646  ajderksen01@hetnet.nl 

VVV Vally Karagantcheff 070 3475373  vkaragantcheff@kpnmail.nl 

Wilvo Bergeijk Marcel Martens 0497 572796  wedstrijdsecretaris@wilvo-ttvbergeijk.nl 


