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 Tafeltennis Reporter 
 

71e jaargang, nr. 16        15 oktober 2019 

 
 
MEDEDELINGEN ALGEMEEN 
 

Wijzigingen in wedstrijdsecretariaat 

Het blijkt dat nog steeds niet alle verenigingen wijzigingen in het wedstrijdsecretariaat senioren en/of jeugd op de 
juiste wijze doorgeven. Vaak worden de gegevens alleen in NAS gewijzigd en wordt er niet aan gedacht om de 

wijziging aan de competitieleiders door te geven en een mail te sturen naar het e-mailadres ttr@nttb-hollandnoord.nl 
waarin deze wijziging wordt doorgegeven. Deze mail is noodzakelijk om te zorgen dat ook de gegevens op de site 

van de afdeling onder de kop wedstrijdsecretarissen aangepast worden. Helaas is er geen automatische koppeling 

van deze gegevens tussen NAS en de site en moeten deze gegevens handmatig op de site worden aangepast.  
Onder wijzigingen wordt niet alleen verstaan een nieuwe wedstrijdsecretaris maar ook het wijzigen van het 

telefoonnummer of e-mailadres van de huidige wedstrijdsecretaris.  
 

Gelijktijdig uitkomen in 2 competitiewedstrijden 
Het begint de laatste tijd regelmatig voor te komen dat bij het gelijktijdig uitkomen in 2 competitiewedstrijden van 

een speler verenigingen achteraf nog het akkoord hiervoor willen regelen. De regels voor het gelijktijdig uitkomen in 

twee competitiewedstrijden staan duidelijk in het voorwoord en het moet vóór aanvang van de wedstrijden 
conform de regels geregel zijn, 

Vanaf heden zullen de regels voor het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden dan ook 
strikt gehandhaafd worden. 

Wanneer het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden niet geheel conform de regels gebeurt dan zal de 

speler in het team waarin hij invalt als ongerechtigd worden beschouwd. Dit heeft wel een boete voor het 
ongerechtigd meespelen in een competitiewedstrijd tot gevolg en afhankelijk van het aantal door deze speler 

gewonnen partijen wordt eventueel ook uitslag van de wedstrijd gewijzigd. 

 
Mededelingen Senioren-en Duocompetitie   
 
Promotie/degradatieregeling duocompetitie 

Bij de promotie/degradatie regeling voor de duocompetitie is een klein stukje weggevallen.  

Hier had nog moeten staan: 
De 5e klasse poule A bestaat uit 8 teams na 7 wedstrijden zal deze poule worden gesplist in 2 poules 

waarbij de returns gespeeld zullen worden van de eerder gespeelde wedstrijden en de punten uit de 
eerdere poules blijven meetellen. De nr. 1 uit de gesplitste poule A promoveert naar de 4e klasse. 
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Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10921   VR  18 okt  20:00   Victory '55 6            - JOVO 4                   

13014   VR  18 okt  20:00   Victory '55 8            - The Victory 5            

13315   DO  17 okt  20:15   Castricum 4              - Flits/Theresia 2         

13713   DO  10 okt  20:00   Sporting SDO 4           - ZTTC 11                  

20618   VR  18 okt  20:00   Olympia (E) 4            - Limmen 2                 

 

Speelweken voorjaarscompetitie 2020 senioren 

20 januari t/m 25 januari           speelweek 1 
28 januari t/m 1 februari            speelweek 2 

3 februari t/m 8 februari             speelweek 3 

10 februari t/m 15 februari         vrije week 
17 februari t/m 22 februari         vrije week 

24 februari t/m 29 februari         vrije week 
2 maart t/m 7 maart                   speelweek 4 

9 maart t/m 14 maart                 speelweek 5 

16 maart t/m 21 maart               speelweek 6 
23 maart t/m 28 maart               vrije week 

30 maart t/m 4 april                    speelweek 7 
6 april t/m 11 april                      speelweek 8 

13 april t/m 18 april                    speelweek 9 
20 april t/m 25 april                    speelweek 10 

Wedstrijden die gespeeld zouden moeten worden op maandag 13 april (2e paasdag) zullen in het 

competitieprogramma reeds vastgesteld staan op maandag 23 maart. 

 
Mededelingen  Jeugd 
 
Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
GEEN 

 

 

Speelweken voorjaarscompetitie 2020 jeugd 

25 januari   speeldag 1 
1 februari    speeldag 2 

8 februari    speeldag 3 
15 februari  vrije week 

22 februari  vrije week 

29 februari  vrije week 
7 maart       speeldag 4 

14 maart     speeldag 5 
21 maart     speeldag 6 

28 maart     vrije week 

4 april         speeldag 7 
11 april       speeldag 8 

18 april       speeldag 9 
25 april       speeldag 10 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 

Hierbij worden de verenigingen eraan herinnert dat de sluitingsdatum om in te schrijven 

voor de Harry Feenstra Beker competitie sluit op 20 oktober. Indien Uw vereniging hiervoor 
wil inschrijven doe dit dan uiterlijk deze datum. 
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Inschrijving voor de Harry Feenstra Bekercompetitie 2019/2020 is geopend.  

De inschrijfformulieren zijn per e-mail gestuurd naar de wedstrijdsecretarissen senioren en de 

toernooicoördinatoren senioren van alle verenigingen in de afdeling tevens is het  inschrijfformulier te 
vinden op de site van de afdeling onder de kop downloads. 

Deze bekercompetitie staat open voor alle verenigingen van de afdeling. 
Wilt U meer informatie over deze bekercompetitie dan kunt U contact opnemen met de organisator van 

deze competitie Joop Broerse Telefoon 06-53336150 of e-mail 

bekerwedstrijden@nttb-hollandnoord.nl 
 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving 
bedrag 

€ 

19296 30114 De Volewijckers Team 1 duo foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

19297 12915 Diemen Formulier dd. 10.10 niet tijdig in NAS ingevoerd 10,00 

19298 40618 Diemen Formulier dd. 12.10 niet tijdig in NAS ingevoerd 10,00 

19299 30114 HBC Team 1 duo geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

19300 10913 HBC Team 4 T. Meijerink persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19301  MEO Formulier dd. 08.10 niet tijdig ontvangen 5,00 

19302 11315 Rapidity Team 5 foutief teamnummer ingevuld 5,00 

19303 13414 Rapidity Team 10 geen dubbel ingevuld 5,00 

19304 20513 Spirit Team 4 foutieve klasse ingevuld 5,00 

19305 40618 Sporting SDO Team 2 jeugd persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19306 10813 Stede Broec Team 5 K. Timmer persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19307 20214 Stede Broec Team 7 B. Polcik persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19308 13414 Tazano 96 Team 5 geen dubbel ingevuld 5,00 

19309  TSTZ Haarlem 2 formulieren dd. 09.10 niet tijdig ontvangen 10,00 

19310  TSTZ Haarlem 2 formulieren dd. 10.10 niet tijdig ontvangen 10,00 

19311 30214 TSTZ Haarlem Team 1 duo geen uitslag ingevuld 5,00 

19312 13115 ZTTC Team 10 geen bondsnummers ingevuld 5,00 

DECLARATIES EN BOETES NIET DIRECT BETALEN 
De verenigingspenningmeesters zullen enige malen per jaar een factuur ontvangen met daarop vermeld 

alle declaraties en boetes welke de vereniging heeft opgelegd gekregen.  
Alleen deze factuur moet aan de afdeling betaald worden. 

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes en declaraties moeten binnen 20 dagen na publicatie schriftelijk 

worden ingediend bij de betreffende competitieleider. 
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Tafeltennis Reporter - TTR  
is een uitgave van de 
NTTB Afdeling Holland-Noord 

 
Colofon 

Tafeltennis Reporter verschijnt gedurende de competitie wekelijks uiterlijk op woensdag.  
Alle niet-ondertekende tekst is voor verantwoording van het afdelingsbestuur. 

Kopijsluiting: dinsdags 17:00 uur, aanleveren kopij per e-mail in Word en/of Excel. 
 

Redactie en administratie:  

Carel Cools,  
Tel.: 0226-352417  

E-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl  
Website: NTTB afdeling Holland-Noord  

Webbeheerder: Carel Cools  
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