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Mededelingen  Algemeen 
 

Correspondentie met de competitieleiders bij verplaatsen van wedstrijden 

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat de desbetreffende competitieleider in de CC wordt gezet als 
verenigingen beginnen om in onderling overleg een wedstrijd te verplaatsen. Dit is uiteraard niet de 

bedoeling de competitieleiders ontvangen al meer dan genoeg mail en zitten niet te wachten om ook 
nog eens, om als info, de correspondentie tussen verenigingen te ontvangen waar zij niets mee kunnen 

beginnen. Alleen als er overeenstemming is over een nieuwe speeldatum, die uiteraard wel moet voldoen 

aan de regels voor het verplaatsen van een wedstrijd, moeten er berichten naar de desbetreffende 
competitieleider worden gestuurd waarbij niet vergeten moet worden om het wedstrijdnummer in de 

mail te vermelden. Dit laatste wordt nog al eens vergeten. 
 

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 
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. 
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 Mededelingen Senioren-en Duocompetitie   
 

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. 

 
Wijziging aanvangstijd 

4e klasse poule I-aanvangstijd GSV Heemstede 2 moet zijn 20.15 uur 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10513   DI  17 mrt  20:15   Esopus 1                 - Amsterdam '78 3          

10528   DI  21 apr  20:00   Amsterdam '78 3          - Esopus 1                 

12417   DO  26 mrt  20:00   Tempo-Team 14            - Het Nootwheer 13         

12418   MA  16 mrt  20:00   Amstelveen 6             - ZTTC 10                  

12626   VR  27 mrt  20:15   TSTZ Haarlem 8           - GSV Heemstede 2          

12914   MA  20 apr  19:45   TSO 4                    - Tazano 96 3              

12929   DI  10 mrt  20:00   Tazano 96 3              - TSO 4                    

13525   DI  14 apr  20:15   Rapidity 9               - Tempo-Team 21            

21212   VR  06 mrt  20:00   Olympia (E) 10           - Disnierats 10            

30410   VR  17 apr  20:00   United Oost 1            - Amsterdam 2              

30421   DO  02 apr  20:00   United Oost 1            - Diemen 1                 

30425   VR  06 mrt  18:30   Amsterdam 2              - United Oost 1            

 
Mededelingen  Jeugd 
 

Wijziging wedstrijdsecretariaat jeugd Tempo-Team 
De nieuwe wedstrijdsecretaresse jeugd afdeling is: 

M. Suiker-Dietz 
Telefoon 06-18878115 

E-mail mariette@dietzcoaching.nl 

 
Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40112   ZA  07 mrt  12:00   Sporting SDO 1           - Stede Broec 1            

40114   ZA  25 apr  13:00   Stede Broec 1            - Amsterdam '78 1          

40120   ZA  04 apr  12:00   Sporting SDO 1           - Amsterdam '78 1          

40129   ZA  14 mrt  11:00   Amsterdam '78 1          - Stede Broec 1            

 
Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De indeling en het programma voor de vervolgronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn per e-

mail naar de contactpersonen van de deelnemende vereniging gestuurd. Het programma is ook te vinden 
op de site van de afdeling onder Harry Feenstra Bekecompetitie. 

 

 
Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 

mailto:mariette@dietzcoaching.nl
https://holland-noord.nttb.nl/competities/harry-feenstra-bekercompetitie/
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving 
bedrag 

€ 

20038 12310 Amsterdam 78 Team 10 foutief teamnummer ingevuld 5,00 

20039 30611 Castricum Team 4 duo geen uitslag ingevuld 5,00 

20040 30310 DOKO (V) Team 1 duo P. vd Aar persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

20041 20810 Duintreffers Team 3 geen dubbel ingevuld 5,00 

20042 12511 Het Nootwheer Team 12 geen dubbel ingevuld 5,00 

20043 12511 Holendrecht Team 2 geen dubbel ingevuld 5,00 

20044 13311 Rijsenhout Team 4 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

20045 20511 Spirit Team 4 S. v.d. Leij persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

20046 11711 Sporting SDO Team 2 teamnummer invaller niet ingevuld 5,00 

20047 20912 Stede Broec Team 12 Y en Z persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

20048 30425 United Oost 
Team 1 duo R. Dodeman persoonlijke resultaten foutief 

ingevuld 
5,00 

20049 12210 US Team 11 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

20050 12312 ZTTC Team 12 persoonlijke resultaten foutief 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 14 dagen na publicatie schriftelijk 
worden ingediend bij de betreffende competitieleider. 

 

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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