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Mededelingen Algemeen
Pilot Digitaal wedstrijdformulier nog niet van start
Zoals jullie gemerkt zullen hebben is de NTTB app met het digitaal wedstrijdformulier nog niet beschikbaar. Voor
nadere informatie kunt U op de volgende link klikken:
https://tafeltennis.nl/competitie/pilot-digitaal-wedstrijd-formulier-start-nog-niet/
Op deze pagina is ook een video te zien met een introductie van het digitaal wedstrijdformulier.
Gelijktijdig uitkomen in 2 competitiewedstrijden
Uit de ontvangen formulieren van speelweek 1 blijkt dat de in het voorwoord aangepaste regeling voor het
gelijktijdig uitkomen in 2 competitiewedstrijden niet door iedereen is gelezen of is doorgegeven aan de teams..
Hieronder de tekst uit het voorwoord waarbij de verenigingen er extra op de wijziging in punt 6a worden
geattendeerd.
Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder vermelde
regels toegestaan:
6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat vóór aanvang van
beide wedstrijden alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de achterzijde van het originele
wedstrijdformulier van de wedstrijd waarin de speler invalt voor akkoord hebben getekend. Indien op dit
formulier één of meerdere handtekeningen voor dit akkoord ontbreken, is de speler die uitkomt in twee wedstrijden,
niet gerechtigd voor de wedstrijd waarin hij als invaller meespeelt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om praktische
redenen afgeweken worden van de op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de sets
Invullen van het wedstrijdformulier
Hoewel in het verleden reeds een aantal is gepubliceerd voor welke gegevens een uitspelend team
zelfverantwoordelijk is en waarvoor bij het ontbreken of onjuist invullen zij een boete krijgen wordt er,
n.a.v. de boetelijst, toch regelmatig gevraagd waarom een uitspelend team een boete krijgt voor het niet
of foutief in vullen van de gegevens.
Zoals in het voorwoord staat is een bezoekend team zelfverantwoordelijk voor het correct invullen van alle
gegevens betreffende het bezoekende team op het wedstrijdformulier.
De gegevens waar een bezoekend team op het wedstrijdformulier zelf voor verantwoordelijk is zijn:
Naam en teamnummer bezoekende vereniging
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Namen en bondsnummer van de spelers
Invaller uit team
Gewonnen en verloren
Handtekening
Spelers die in het dubbelspel zijn uitgekomen
Met het door beide teams controleren van het wedstrijdformulier en eventueel corrigeren
vóór er een handtekening wordt gezet voorkomt dat er boetes worden opgelegd die te
vermijden zijn.

Mededelingen Senioren-en Duocompetitie
Correctie speeladreswijziging Amsterdam ‘78
De vereniging Amsterdam ’78 speelt vanaf deze competitie in een nieuwe zaal.
Het adres is:
Baarsjesweg 265-H
1058 AC Amsterdam
Telefoon 020-6837829
Wijzigingen wedstrijdsecretariaat
Bloemenlust
e-mail wedstrijdsecretaris is geworden:
berk62@zonnet.nl
Meertreffers
e-mail wedstijdsecretaris is gewijzigd in:
ttvmeertreffers@quicknet.nl
Afzien van promotie
4e klasse poule F ASSV 1
Conform de in het competitiereglement regels heef In deze poule heeft ASSV 1 afgezien van de
verplichting om te promoveren indien zij in de eindstand van deze poule de 1e plaats eindigen.
Indien dit team in de eindstand 1e plaats eindigt dan zal er een nieuwe eindstand worden opgemaakt
zonder de resultaten van ASSV 1. Het team dat dan op de 1e plaats staat zal dan naar de 3e klasse
promoveren. Voor degradatie heeft het afzien van promotie geen gevolgen.
Wijzigingen van speeldagen
3e klasse poule B De Volewijckers 1 speeldag is gewijzigd dinsdag
3e klasse poule F TSTZ Haarlem 5 speeldag is gewijzigd in donderdag
3e klasse poule H Holendrecht 1 speeldag is gewijzigd in woensdag
5e klasse poule C De Volewijckers 3 speeldag is gewijzigd dinsdag
5e klasse poule E De Volewijckers 2 2peeldag is gewijzigd dinsdag
3e klasse poule B duocompetitie De Volewijckers 1 speeldag is gewijzigd dinsdag
3e klasse poule B duocompetitie TSTZ Haarlem 2 speeldag is gewijzigd in woensdag
5e klasse poule B duocompetitie De Volewijckers 2 speeldag is gewijzigd dinsdag
Wijziging aanvangstijd
4e klasse poule I-aanvangstijd GSV Heemstede 2 moet zijn 20.15 uur
Terugtrekken team
2e klasse A, De Roemer 1 trekt zich terug uit de competitie, hiermee komen alle nog te spelen en de reeds
gespeelde wedstrijden te vervallen.
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Programmawijzigingen senioren
10407
11004
11105
13213
13221
13306
13518
30408
30423

Nieuwe datum

VR
DO
VR
DI
DI
DI
DO
VR
WO

14
13
21
18
24
11
13
10
05

feb
feb
feb
feb
mrt
feb
feb
apr
feb

20:15
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:15

HBC 2
JOVO 3
Amsterdam '78 5
Amsterdam '78 11
De Volewijckers 3
Rijsenhout 4
Diemen 5
United Oost 1
Castricum 2

-

TSTZ Haarlem 1
Patrios 2
VDO 2
Het Nootwheer 16
Het Nootwheer 16
Tempo-Team 18
Tempo-Team 21
Castricum 2
United Oost 1

Mededelingen Jeugd
Wijziging aanvangstijd
3e klasse poule A Amsterdam 4 aanvangstijd wordt 11.00 uur
4e klasse poule A Amsterdam 5 aanvangstijd wordt 13.00 uur
Wijzigingen wedstrijdsecretariaat
HBC
wedstrijdsecretariaat is geworden:
David Brussaard
e-mail davidbrussaard@hbctafeltennis.nl
tel. 06-10127226
Disnierats
e-mailadres wedstrijdsecretaris is geworden:
competitie@disnierats.nl
Wijziging speellocatie Diemen voor wedstrijden gespeeld op 7 maart
De onderstaande op 7 maart bij Diemen te spelen wedstrijden
40216 Diemen 1 - Amsterdam 3
40511 Diemen 2 - Amsterdam 5
40716 Diemen 3 - Amsterdam 6
zullen op het volgende adres worden gespeeld:
Gymzaal Laterna Magica school
Eva Besnyostraat 491-493
1087LG Amsterdam
Programmawijzigingen jeugd
40505
40606

Nieuwe datum

DO
ZA

20 feb
15 feb

18:00
10:00

Diemen 2
Noordkop 2

- Amstelveen 2
- Disnierats 1

Harry Feenstra Beker Competitie
De indeling en het programma voor de vervolgronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn per email naar de contactpersonen van de deelnemende vereniging gestuurd. Het programma is ook te vinden
op de site van de afdeling onder Harry Feenstra Bekecompetitie.
Speeladres Amsterdam 78
De verenigingen worden erop geattendeerd dat ook de bekerwedstrijden van Amsterdam ’78 gespeeld
worden in hun nieuwe speelzaal. Het adres is:
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Baarsjesweg 265-H
1058 AC Amsterdam
Telefoon 020-6837829

Kalender
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen
Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender.

Declaraties aan verenigingen
vlg.nr. wedstr.nr.

vereniging

omschrijving

bedrag
€

20016

12106 Amstelveen

Team 5 geen dubbel ingevuld

5,00

20017

10207 Amsterdam 78

R. Post geen bondsnummer ingevuld

5,00

20018

30705 Castricum

Team 3 duo gegevens team en persoonlijke resultaten
ingevuld

5,00

20019

10206 De Victors

Team 1 J. Neefjes persoonlijke resultaten foutief ingvuld

5,00

20020

12605 GSV Heemstede

Team 2 foutief teamnummer ingevukd

5,00

20021

30205 HTC

Team 1 duo geen dubbel ingevuld

5,00

20022

21006 Olympia E

Team 7 T. Zaal persoonlijke resultaten foutief ingevuld

5,00

20023

30504 Oranje Zwart

Team 1 duo foutief teamnummer ingevuld

5,00

20024

20204 Polisport

Team 1 geen dubbel ingevuld

5,00

20025

Rapidity

3x formulieren dd. 28.01 te laat ontvangen

15,00

20026

20306 Spirit

Spirit 2 M. Valk persoonlijke resultaten foutief ingevuld

5,00

20027

11104 Sporting SDO

Team 1 geen dubbel ingevuld

5,00

20028

20204 Stede Broec

Team 8 geen dubbel ingevuld

5,00

20029

21004 Stede Broec

Team 13 geen aanvangstijd ingevuld

5,00

20030

13806 Tempo-Team

Team 20 geen dubbel ingevuld

5,00

20031

10404 The Victory

Team 2 geen dubbel ingevuld

5,00

20032

30705 TTV Heemskerk

Team 2 duo geen team en persoonlijke resultaten ingevuld

5,00

20033

10904 ZTTC

Team 2 foutieve poule 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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