
 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Dames dubbel 50+ Vrijdag 

Afdeling Afdeling 7 

Klasse 2e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Ria Stolmeijer © - - n.v.t. 7 

2 Henny Bonte - - n.v.t. 7 

3 Ans Bovenmars - - n.v.t. 6 

4 Anita Nijen-Twilhaar - - n.v.t. 6 

5 Karin ten Broeke - - n.v.t. 8 

6      

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 10.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 11.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 73 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Carola van den Bos © - - n.v.t. 7 

2 Marieke Hiddink - - n.v.t. 7 

3 Veer van Hoogmoed - - n.v.t. 9 

4 Judith Broeks - - n.v.t. 7 

5 Nadyne Ruiter - - n.v.t. 8 

6      

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 66 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 2 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 4 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Monique Zonnebeld © - - n.v.t. 8 

2 Rosanna Altena - - n.v.t. 8 

3 Martine Reinders - - n.v.t. 8 

4 Marleen Freie-Kosters - - n.v.t. 7 

5 Boukje Geerdink - - n.v.t. 7 

6      

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 52 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 3 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Rosa van Weert © - - n.v.t. 8 

2 Inge ter Hedde - - n.v.t. 8 

3 Maaike Nijman - - n.v.t. 8 

4 Milou Klompenmaker - - n.v.t. 8 

5 Sanne Bruls - - n.v.t. 8 

6 Mariël Poppe - - n.v.t. 7 

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 12 

Klasse 2e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Antoinette Brinkman © - - n.v.t. 6 

2 Inge de Leeuw - - n.v.t. 7 

3 Saskia Hegeman - - n.v.t. 6 

4 Tineke Horst - - n.v.t. 7 

5 Marlon Webbink - - n.v.t. 5 

6 Chantal Mollink - - n.v.t. 6 

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 25 

Klasse 2e klasse 

Team nr. 2 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 4 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Denise van Weezep © - - n.v.t. 7 

2 Maaike Kersing - - n.v.t. 7 

3 Mirjam Kuipers - - n.v.t. 6 

4 Heleen Visser - - n.v.t. 6 

5 Marlies Blikman - - n.v.t. 7 

6 Karin Klompenmaker - - n.v.t. 7 

7 Karin Spoolder - - n.v.t. 6 

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 35 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Niek Meijer © - - n.v.t. 7 

2 Roy Beldman - - n.v.t. 7 

3 Paul Nijland - - n.v.t. 7 

4 Arnold Euren - - n.v.t. 7 

5 Lennard Veerman - - n.v.t. 9 

6      

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 20 

Klasse 2e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 4 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Rob Kersing © - - n.v.t. 7 

2 Joop Bonte - - n.v.t. 7 

3 Ronny Jannink - - n.v.t. 7 

4 Frans Stapersma - - n.v.t. 7 

5 Bert Tromp - - n.v.t. 7 

6 Robert ter Hoek - - n.v.t. 5 

7 Johan Visser - - n.v.t. 7 

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 39 

Klasse 2e klasse 

Team nr. 2 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Guus Kruiper © - - n.v.t. 7 

2 Han Kuipers - - n.v.t. 7 

3 Bert Kelder - - n.v.t. 7 

4 Laurens de Vos - - n.v.t. 7 

5 Herbert Nijman - - n.v.t. 6 

6 Harry Hegeman - - n.v.t. 7 

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 9 

Klasse Hoofdklasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Emmy Landeweerd © - - n.v.t. 3 

2 Esther Slettenhaar - - n.v.t. 4 

3 Aniek Slettenhaar - - n.v.t. 5 

4 Sharon Jannink - - n.v.t. 6 

5 Bernd Slettenhaar - - n.v.t. 4 

6 Rick Mensink - - n.v.t. 4 

7 Ido Middelkamp - - n.v.t. 5 

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond 

Afdeling Afdeling 95 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Margriet Keizer © - - n.v.t. 8 

2 Liesbeth Bergsma - - n.v.t. 8 

3 Janneke Catsburg - - n.v.t. 8 

4 Renate Poelakker - - n.v.t. 7 

5 Arjan van Petersen - - n.v.t. 8 

6 Erik ten Broeke - - n.v.t. 9 

7 Henk Vowinkel - - n.v.t. 7 

8 Gradus Averesch - - n.v.t. 8 

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 18.30 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 19.00 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202018/mijnknltb.toernooi.nl


 
 

Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Heren 17+ Zaterdag 

Afdeling Afdeling 21 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 4 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Jesper Wielinga © - - 8 7 

2 Sjoerd van Hoogmoed - - 7 7 

3 Erik van de Peppel - - 6 6 

4 Sarmen Kadoian - - 6 8 

5 Emiel Pluimers - - 8 7 

6 Niek Pool - - 6 6 

7 Stefan Kersing - - 6 6 

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 13.00 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 13.30 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
  

file:///C:/Users/Stefan/Documents/3%20Microsoft%20Word/2%20TCN/Najaarscompetitie%202019/mijnknltb.toernooi.nl
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Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Heren 17+ Zaterdag 

Afdeling Afdeling 21 

Klasse 3e klasse 

Team nr. 2 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Daniël van Weezep © - - 8 8 

2 Joeri Hoogenkamp - - 7 7 

3 Frank van der Wilk - - 7 7 

4 Gijsbert Weststrate - - 7 7 

5 Kristiaan van Weezep - - 7 7 

6 Jeffrey Jannink - - 8 7 

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 11.00 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 11.30 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
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Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Gemengd 17+ Zaterdag 

Afdeling Afdeling 10 

Klasse 1e klasse 

Team nr. 1 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Brian Bekken © - - 5 5 

2 Jesse Marsman - - 6 5 

3 Jacco ten Hove - - 7 6 

4 Sjerai Zwienenberg - - 5 5 

5 Bernice van Rhee - - 4 4 

6 Renée ten Dam - - 4 4 

7 Esther Fleurke - - 5 5 

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 13.00 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 13.30 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
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Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Gemengd 17+ Zaterdag 

Afdeling Afdeling 22 

Klasse 2e klasse 

Team nr. 2 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 3 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Jiska Ouwerkerk © - - 7 6 

2 Loes Vreriks - - 6 6 

3 Merel van Brink - - 6 7 

4 Nadyne Ruiter - - 8 8 

5 Dennis Masselink - - 7 6 

6 Rudger Vaarwerk - - 6 5 

7 Patrick van Enthoven - - 6 5 

8 Peter Kapteijn - - 6 5 

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 11.00 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 11.30 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
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Competitie KNLTB najaar 2019 

Competitiesoort Gemengd 17+ Zaterdag 

Afdeling Afdeling 28 

Klasse 4e klasse 

Team nr. 3 

Verenigingsnaam en -nummer TC Nijverdal 68148 

Aantal thuiswedstrijden 4 
 
 

Spelers: 
 

 Naam Telefoonnr. Bondsnr. Speelsterkte 

    E D 

1 Dennis Middelkamp © - - 9 7 

2 Robin van den Berg - - 8 8 

3 Ivo Kruiper - - 9 9 

4 Nikita Zweers - - 9 9 

5 Kim Praas - - 9 7 

6 Mirjam Heerink - - 9 9 

7      

8      

9      
 
 
Wedstrijdprogramma: 
 

 
 
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl voor de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma! 
 
 

 
 
Aanwezig thuiswedstrijden : 11.00 uur 
Aanvang thuiswedstrijden : 11.30 uur 
 
Voor het vinden van de competitie-indeling en het digitaal invoeren van de uitslagen 
ga je als captain naar de website mijnknltb.toernooi.nl. De KNLTB en Toernooi.nl 
werken nu samen en dit betreft het nieuwe MijnKNLTB. In de meeste gevallen dien 
je als captain een nieuw account aan te maken. Het nieuwe account is betrekkelijk 
eenvoudig aan te maken en kan gekoppeld worden aan je huidige Toernooi.nl 
account (indien je hierover beschikt). Het invoeren van de uitslagen dient uiterlijk 
een dag na de geplande wedstrijd te geschieden. Voor meer uitleg over het nieuwe 
MijnKNLTB kan de eerder verzonden mailing over dit onderwerp worden 
geraadpleegd. 
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