
Krachten het Afdelingsreglement van de N.T.T.B. hoofdstuk II, artikel 3, lid 3.1 bij deze; 

De agenda en tevens uitnodiging tot het bijwonen van de Afdelings Ledenvergadering, 

welke gehouden zal worden op donderdag 31 mei 2001 in het Cultureel Centrum "De 

Bres", Esdoornlaan 39a te Wormerveer. 

Aanvang: 20.00 uur !! 

 

Attentie!! Attentie!! Van toepassing is ook artikel 4, lid 4.3 van het afdelingsreglement. 

Verenigingen, die niet ter vergadering verschijnen worden beboet met fl. 50,00 

Afzegge dient tijdig te geschieden en kan uitsluitend schriftelijk met redenen omkleed bij 

de secretaris dhr. J.Tj.J.J. de Bruin, Boterzwin 2210, 1788 WC Den Helder. 

Het bestuur zal zich later, aan de hand van de schriftelijke afzeggingen, uitspreken over 

het beboeten van de afwezigheid van de betreffende verenigingen. 

 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Goedkeuring notulen A.L.V. van 19 december 2000 te Wormerveer 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag N.T.T.B. 

6. Jaarverslag Secretaris 

7. Stand van zaken ledenadministratie 

8. Jaarverslag Penningmeester 

9. Verslag Kascontrole commissie 

10. Jaarverslag commissie Wedstrijd Wezen 

11. Jaarverslag commissie Jeugdzaken 

12. Jaarverslag commissie Toernooien en evenementen 

13. Jaarverslag commissie Kadervorming, Sport en Ontwikkeling 

14. Bestuursverkiezing 

 

Pauze 

 

15. Benoeming commissieleden 

16. Benoeming kascontrole commissie 

17. Afdeling competitiereglement Holland-Noord 

18. Bestuursvoorstellen 

19. Verenigingsvoorstellen 

20. Rondsvraag 

21. Sluiting 

 

In verband met een vlot verloop van de vergadering verzoeken wij u alle verslagen goed 

te bestuderen en eventuele vragen van te voren schriftelijk te stellen 

 

 



Notulen Algemen Ledenvergadering dd. 19 december 2000 te Wormerveer 

 

Aanwezig: 

8 AB-leden 

74 verenigingen 

 

Afwezig met bericht: 

Dhr. Jan Lageweg, Dhr. Philip Mortier, Drh. Bob Hommes 

Verenigingen: Zandvoort (opgeheven), TOP-Ellermeyer, DCS, Polisport, Westerspeeltuin 

en Amsterdam'78 

 

Afwezig zonder bericht: 

Verenigingen ABN AMROBANK, FUSIA, GSV HEEMSTEDE, ILPER 

SPORTVERENIGING, SV KOMBIJ BADHOEVEDORP, MEO, PVPA, SPORTING, 

VTC TORNADO, BLOEMENKWARTIER, DE ROEMER, ASV'55, TURNLUST, 

VVW, LIMMEN 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. Speciaal de 

ereleden en leden van verdienste. De vertegenwoordiger van het hoofdbestuur is helaas 

verhinderd. Ik hoop dat de bespreking van vanavond constructief zal zijn en mag 

bijdragen tot nog beter begrip voor elkaar. Opbouwende kritiek is van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

Het bestuur streeft ernaar om u allen volledig openheid van zaken te geven, derhalve heb 

ik voor u een aantal mededelingen. 

Alvorens ik dit doe wil ik dat we even stil blijven staan bij degenen die ons in de 

afgelopen periode zijn ontvallen. Ik verzoek u daarom, staande, enkele ogenblikken stilte 

in acht te willen nemen. 

Voorts heb ik zojuist vernomen, dat er bij het Open Langendijker Toernooi van 16 en 17 

december 2000 op 17 december 2000 een ernstig ziektegeval heeft voorgedaan. 's Avonds 

na afloop van de wedstrijden is er een persoon met hersenvloes ontsteking opgenomen in 

het ziekenhuis in Hoorn. Moch iemand ziekteverschijnselen krijgen die op deze ziekte 

duiden, dan dient hij/zij z.s.m. contact op te nemen met GG&GD in Hoorn. 

 

Verder nu, zoals gebruikelijk, eerst nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard: 

- Roken in deze zaa zoveel mogelijk minimaliseren 

- Presentielijst. Hebben alle aanwezige verenigingen de presentielijst getekent? 

- Ledenadm. + afd.kamp. zuid.Heeft iedereen de brief, welke bij de presentielijst 

meegenomen? Voor de verenigingen van regio zuid ligt hiervoor nog een enveloppe 

gereed, waarin de uitnodiging zit voor de afdelingskampioenschappen regio zuid. 

Verzoeke deze tijdens de pauze af te halen. 

- Consumptie. Naast het kopje koffie, wat u bij binnenkomst heeft gekregen, zal het 

bestuur u ook in de pauze nog een consumptie aanbieden. Meerdere consumpties zijn 



voor eigen rekening. 

- bestuurswijzigingen en ledenmutaties. U dient deze wijzigingen door te geven aan het 

afdelingsbureau in Amsterdam. Dit kan per formulier of per e-mail (nttbrn@xs4all.nl) 

 

Nu verder nog wat mededelingen van algemene aard: 

- Allereerst wil ik iedereen , die zich in het afgelopen jaar weer op enigerlei wijze 

verdienstelijk hebben gemaakt voor onze sport, vanaf deze plaats heel erg bedanken. Wij 

hopen dat u ook het komende jaar weer bereid zult zijn om u weer voor ons allen in te 

zetten. 

- Vanaf deze plaats nogmaals hartelijke gelukwensen voor de jubilerende verenigingen 

(Treffers- Bovenkarspel 50 jaar en Rapidity- Beverwijk 60 jaar). 

- Verder willen wij vanaf deze plaats alle kampioenen van de najaarscompetitie hartelijk 

feliciteren met het behaalde resultaat en hen veel succes toewensen in de voorjaars-

competitie. Wat de degradanten betreft: misschien nog even een schepje er boven op en 

dan komt het hopelijk wel weer in orde. Bovenaan moet staan: plezier in je spel. 

- Randverenigingen. Voor de najaars-competitie 2001 is het mogelijk dat enkele 

verenigingen in zijn totaal van regio kunnen veranderen. Dus bijvoorbeeld van Zuid naar 

Noord. Dit kan echter niet voor een korte periode. Dit moet een structureel karakter 

hebben. U kunt uw wensen hiertoe kenbaar maken aan ons hoofd Wedstrijdwezen, dhr. 

Ruud van de Water. 

- 4e divisie. De wijze van indelen, welke van kracht worden bij het terugkomen uit de 

landelijke 4e divisie, zal u door onze commissie Wedstrijdwezen tijdig bekend gemaakt 

worden. Er komt een regionale hoofdklasse met 16 B 20 teams. 2 promotieplaatsen naar 

de 3e divisie. 

- 40 mm bal. Het HB houdt vast aan haar eerdere genomen besluit, betreffende de 

invoering van de 40 mm bal. De eredivisie per 010800, landelijke competitie (senioren + 

jeugd), alsmede diverse A/B en C toernooien per 010101. Afdeling kampioenschappen en 

overige toernooien en evenementen per 010801. 

- Toernooien. De door verenigingen georganiseerde toernooien verlopen naar 

tevredenheid. Het door de afdeling in Hoorn georganiseerde B/C ranglijsttoernooi bracht 

een record aantal deelnemers achter de tafels (687 deelnemers). 

De jeugdmeerkampen in regio zuid vinden plaats in het weekend voorafgaande aan de 

afdelingskampioenschappen zuid. 

De afdelingskampioenschappen in regio noord vinden plaats op 20 en 21 januari 2001 in 

Hoorn. In de afdeling zuid op 3 en 4 februari 2001 in Haarlem. Voor deze 

kampioenschappen doen wij dringend beroep op hulp in de vorm van tafel/zaal 

commissarissen. 

Wanneer uw vereniging een toernooi organiseert, waaraan ook andere verenigingen 

mogen meedoen, moet u dit wel melden aan het afdelingsbestuur, zodat e.e.a. 

gecoordineerd kan worden. 

- Kindertafeltennisfeest. In zuid georganiseerd door Henk Hooning en in Noord door 

Sandra van de Ley. Over het algemeen zijn hier geen grote schuivingen zichtbaar. Wij 

raden alle vereningen, die hier nog niet aan meedoen, aan om e.e.a. intern nog eens goed 

te bespreken, want het is toch een goede gelegenheid om uw aantal jeugdleden uit te 



breiden. 

- Cursussen. De door onze afdeling KVSO georganiseerde cursus jeugdtrainer is 

succesvol geweest, 9 geslaagden en 1 herexamen. Allen hartelijk gefeliciteerd. 

Op stapel staat nu een cursus voor trainer A, welke zal aanvangen eind februari / begin 

maart 2001. In januari a.s. volgt hieromtrent een mededeling aan alle verenigingen. Houdt 

u het even goed in de gaten. Inlichtingen bij Cor de Bruin. 

- Website. Op dit moment kent onze afdeling nog twee prachtige website n.l. die van de 

oude afdelingen Randstad-Noord en N.H.N.K. Beide zien er heel erg mooi uit. Echter de 

afdeling meot naar buiten een eenheid uitstralen en daarom zullen we naar 1 centrale 

website toe moeten. Onderzocht gaat worden de mogelijkheid dat de huidige twee 

webbeheerders beide toegang krijgen tot de centrale website. Dus bijvoorbeeld 1 

homepage met twee vertakkingen, een naar Noord en een naar Zuid. Mededelingen 

hieromtrent volgen. 

- Ledental. Dit blijft gelukkig vrij constant, hoewel we natuurlijk een aanwas moeten 

hebben. 

Per eind november 2002 in Noord 1587 leden en in zuid 2967 leden. Totaal 4554 leden. 

Aantal verenigingen in Noord: 27 en in Zuid: 67. Totaal 95 verenigingen. 

In Noord: 5 van de 27 verenigingen met meer dan 100 leden = 18,5 %. 

In Zuid: 7 van de 67 verenigingen met meer dan 100 leden = 10,4 %. 

Grootste vereniging in Noord: Spirit (182 leden) en in Zuid: Amsterdam'78 (189 leden). 

- Verplaatsing bondsbureau. Eind 2001 moet het huidige bondsbureau in Zoetermeer 

verplaatst worden. Dit, omdat de huidige accomodatie wordt afgebroken. De bedoeling is 

dat men gaat verhuizien naar een soort verzamelgebouw in Nieuwegein. Hier komen we 

dan in 1 gebouw te zitten samen met de Biljartbond, de Badmintonbond en de Triatlhon 

bond. Dit heeft een heleboel voordelen, zoals centraa in het land, veel facilitaire zaken 

kunnen gezamelijk gedaan worden (kostenbesparing), meer ruimte etc. 

- Hoofdbestuur. Het HB is in aantal weer compleet. Met de komst van Marielle van Gool 

is de 7 weer bereikt. (Raymond Gradus, Cor van Zijp, Erwin Ormel, John Schuilenburg, 

Harry van Kempen, Marielle van Gool en John Fonk). 

De bedoeling is dat het HB de taken verdeeld over beleidsvelden. (Breedte sport, 

Topsport en Communicatie). Het HB maakt beleid (ondersteund door commissies en 

werkgroepen). Bondsbureau en afdelingen voeren beleid uit. Natuurlijk kunnen zij ook 

beleid ontwikkelen en uitvoeren in overleg. 

- Fonds beheer commissie. De commissie heeft weer meer financiele armslag. Wanneer u 

voor bepaalde doelen (te toetsen door de commissie) geld bij hen wilt lenen, tegen 

aantrekkelijke rente, dan kunt u hier weer een verzoek toe indienen. 

- Groepsbesprekingen. De bedoeling is dat wij komend jaar weer enkele 

groepsbesprekingen zullen beleggen. Te denken val t aan ACL, Jeugdzaken, 

penningmeesters. 

- Notulen van de bondsraadbesprekingen. Deze zijn, op verzoek, altijd in te zien bij onze 

secretaris. 

- Bezoek verenigingsvergaderingen. Ik ben altijd voorstander van korte lijnen. Van 

bijvoorbeeld leden of verenigingen naar het afdelingsbestuur. Ik bezoek dan ook nog wel 

eens wat verenigingen. 94 verenigingen is natuurlijk erg veel. Wanneer u het leuk zou 



vinden dat ik bijvoorbeeld aanwezig ben op uw ledenvergadering, schroom dan niet en 

bel mij. Wanneer er gelegenheid is, zal ik zeker aanwezig zijn. 

 

3. Ingekomen post 

Geen 

 

4. Notulen buitengewone afd. ledenvergadering van 5 september 2000 

Behoudens aanpassing van een enkele naam, worden de notulen goedgekeurd. 

 

5. Invulling vacature in diverse commissies 

Vacature commissie TTR: dhr. G. Heidstra gegadigde - accoord. 

Vacature bij Toernooien en evenementen: 10 en 12 kampen regio noord - geen 

gegadigde. 

Vacature bij KVSO recreatie en de vacature Jeugdvaardigheidsdiploma's - geen 

gegadigden. 

 

6. Piet Stokman-bokaal 

Er zijn in onze afdeling momenteel 2 bokalen uit de reiken, n.l. de hier genoemde Piet 

Stokman-bokaal en de Philips Mortier bokaal. Afgesproken is dat de P. Stokman-bokaal 

in de najaarsvergadering wordt uitgereikt en de Philips Mortier bokaal in de 

voorjaarsvergadering. 

Na een korte introductie waarom de bokaal aan Carel Cools wordt toegekend, wordt hem 

deze bokaal door de voorzitter uitgereikt. 

 

7. Vaststellen afdelingscontributie voor het bondsjaar 2001 

De contributies van de voormalige bonden RN en NHNK was als volgt: 

RN: basis fl. 2,25, senioren fl. 8,75, jeugd fl. 5,00 

NHNK: basis fl. 3,00, senioren fl. 6,00, jeugd fl. 4,00 

Wordt: basis fl. 3,00, senioren fl. 7,00, jeugd fl. 4,50 

De vergadering gaat accoord met de voorgestelde afdelingscontributie voor het jaar 2001. 

 

8. Andere tariefsveranderingen 

Wedstrijdboekjes was bij RN fl. 3,50 en bij NHNK 2,25. De prijs wordt fl. 2,50 

 

De Tafeltennis Tennis Reporter. (competitie bulletin). 

De TTR gaat voor de regio Noord het competitie-verslag vervangen. Alle verenigingen 

van Holland-Noord krijgen voortaan een TTR. De kosten voor de TTR bedragen fl. 18,50 

per abonnement per half jaar. Een vereniging met een jeugd afdeling dient minimaal 3 

abonnementen af te nemen en verenigingen zonder jeugd afdeling 2 abonnementen. 

De TTR kan ook gratis worden ontvangen. In dit geval dienen verenigingen een e-mail 

adres (max. 3) door te geven aan het afdelingsbondsbureau (nttbrn@xs4all.nl). 

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van het e-mail adres. 

Door deze wijziging komt voor de regio noord de teamheffing te vervallen. Met deze 

teamheffing werd het competitieverslag betaald. 



 

De vergadering gaat accoord met de nieuwe tarieven. 

 

9. Vaststelling begroting 2001 

Er ontstaat een negatief saldo. Hoe wordt dat gefinancierd? 

PM: Er is voldoende geld in kas om dat op te kunnen vangen. 

De TTR staat begroot, hoe gaat dat dan met de e-mail-ontvangers van de TTR? 

PM: Er is tot nu toe geen zicht op hoeveel verenigingen zich zullen abonneren op een e-

mail TTR. De kosten van drukwerk kunnen nog fors dalen. Bij de volgende ALV is hier 

meer over te zeggen. 

Waarom is er geen balans? 

PM: Er is simpelweg nog geen balans gemaakt. Er zijn nogal wat problemen die het 

opmaken van de balans in de weg stonden. 

De wedstrijdboekjes staan nog voor fl. 300,00 begroot. Waarom zo weinig> 

PM: Door de tariefswijziging is de verkoopprijs voor de regio zuid beduidend lager 

geworden. Inkomsten dalen fors. 

Er is een fors verschil bij de inkomsten uit de contributies ten opzicht van 2000. Hoe kan 

dat? 

PM: Het leden aantal van de regio noord is kleiner. 

 

De vergadering gaat accoord met de voorgestelde begroting. 

 

10. Competitiezaken 

Er zijn nog diverse verengingen die hun teamlijsten nog dienen in te leveren. De 4e 

divisie speelt op zaterdag en eventueel op vrijdag. 

 

11. Rondvraag 

Hans Hagenaars: Op 22 april 2000 houdt de vereniging Disnierats (Hoorn) een 

veteranentoernooi. Alle verenigingen van Holland-Noord zijn van harte welkom. (Zal 

worden opgenomen in de TTR-agenda) 

Bart Tolman: Heeft de indruk dat het bestuur geen belangstelling toont bij het ontvallen 

van leden. Hij vindt het belanrijk dat er iemand van het bestuur bij een begrafenis of 

crematie aanwezig is. Hij zou het ook op prijs stellen als de vertegenwoordiger van het 

bestuur een in memoriam zou uitspreken tijdens de rouwplechtigheid. 

Voorzitter: Stelt dat het bestuur wel degelijk geVnteresseerd is in het vernemen van 

sterfgevallen bij verenigingen. Het probleem is echter dat hij of het afdelingsbureau 

helemaal niet of veel te laat geVnformeerd wordt over zulke zaken. Hij roept derhalve 

alle verenigingen op, indien zij wensen dat er iemand of een afgevaardigde van het 

bestuur aanwezig is bij een rouwceremonie van een van hun leden, zij er dan zorg voor 

dragen dat de voorzitter en/of het bondsbureau daar tijdig over wordt ingelicht. 

Klok (Victorie): Vraagt of het mogelijk is om 38 mm ballen om te ruilen tegen 40 mm 

ballen. Of dat er wellicht een tegemoetkoming uit NTTB/Zoetermeer mogelijk is? 

Voorzitter: Dat is helaas niet mogelijk. 

E. Kramer: Op de afdelingskampioenschappen regio zuid moet met 38 mm ballen 



gespeeld worden. Hoe moet dat dan met de landelijke spelers? 

Antwoord Joke Wijker: Op het afgelopen Open Langedijker toernooi deed zich het zelfde 

probleem voor. De landelijke spelers werden in een aparte poule geplaatst waardoor zij 

met een 40 mm bal konden spelen. 

Binken (VIC55): Vraagt of het mogelijk is de tijdsduur van een competitie wedstrijd te 

beperken. Vroeger beginnen helpt niet. Andere proeven zijn tot nu toe mislukt. Er kan 

wellicht verplicht op 2 tafelts worden gespeeld of de 3e game beperken tot 11 punten. 

Bredhouwen: Stelt een duo competitie voor. 

Schilder: Deelt mede dat hij iemand van de oude garde is en graag wil spelen. De 

jongeren willen niet meer zo laat spelen. 

Voorzitter: We zullen eerst inventariseren wat er allemaal mogelijk is. Vooralsnog zijn er 

geen aanleidingen om e.e.a. te wijzigen. In de komende AB vergadering komt het weer 

ter sprake. 

Frasters: Hij stelt dat de sociale contacten belangrijk zijn. Wedstrijden tot 11 punten zou 

leuk zijn. Dan kunnen de mensen zich beter socialeren. 

G. Heidstra: Komt tot de conclusie dat het bestuur na de fusie tussen Randstad-Noord en 

NHNK niet stil heeft gezeten en zijn best doet om alles op de rails te zetten. Hij dankt 

namens alle verenigingen het bestuur voor zijn of haar inzet. 

 

12. Sluiting 

Voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar 

inbreng. 

 

 

6. Jaarverslag van de secretaris bondsjaar 2000 

Afdelingsbestuur 

Sinds de fusie-vergadering, dd. 5 september 2000, zijn de volgende personen bestuurslid 

H. van Dorsten, DB-lid, voorzitter en bondsraadslid 

J.Th.J.J. de Bruin, DB-lid en secretaris 

C.A.J. Overtoom, DB-lid en penningmeester 

J. Wijker- van de Ruit, Jeugdzaken 

R.J. van de Water, Wedstrijd Wezen 

Th. Pieterse, KVSO 

K. Mellenbergh, PR, in- en externe communicatie en vice-voorzitter 

 

De ledenadministtatie wordt verzorgd door het afdelingsbondsbureau 

 

Vergaderingen/bijeenkomsten 

Het afdelingsbestuur is sedert de oprichting per 5 september 2000 4 keer voor een 

vergadering bijeen geweest bij ZTTC te Zaandam 

In mei en november zijn de Bondsraadsvergaderingen weer bezocht door de (reserve) 

bondsJaadsleden. 

In december is er een Afdeling Leden Vergadering binnen onze afdeling gehouden 

J.Th.J.J. de Bruin, secretaris 



 

 

Punt 7. Stand van zaken ledenadministratie per 22 april 2001 

 
ba si sl ed en 

  
co mp. ge re ch t. 

 

 
Sen Jgd Tot Sen Jgd Tot Dif Sen Jeg Tot Sen Jeg Tot Dif 

 
2001 2001 2001 2000 2000 2000 

 
2001 2001 2001 2000 2000 2000 

 
A-merk 21 22 43 20 20 40 3 15 13 28 15 13 28 0 

Abn Amrobank 17 0 17 17 0 17 0 6 0 6 6 0 6 0 

Agt 25 0 25 25 0 25 0 24 0 24 24 0 24 24 

Alkmaar 71 76 20 96 78 19 97 -1 41 0 41 41 0 41 0 

Amstelveen 106 43 149 106 37 143 6 76 25 101 76 23 99 2 

Amsterdam 78 142 62 204 136 49 185 19 88 35 123 84 33 117 6 

Amsterdam Uni 10 0 10 10 0 10 0 3 0 3 3 0 3 0 

Amvj 52 21 73 46 21 67 6 24 13 37 24 13 37 0 

Apa 16 0 16 14 0 14 2 16 0 16 14 0 14 2 

Assv 54 0 54 55 0 55 -1 49 0 49 49 0 49 0 

Asv'55 4 8 12 2 9 11 1 0 0 0 0 0 0 0 

Backhands 33 9 42 33 9 42 0 33 9 42 33 9 42 0 

Befair 18 16 34 18 15 33 1 14 13 27 14 11 25 2 

Bloemenkwartier 12 0 12 12 0 12 0 12 0 12 12 0 12 0 

Bloemenlust 26 0 26 26 0 26 0 19 0 19 19 0 19 0 

Castricum 46 8 54 47 8 55 -1 37 7 44 38 7 45 -1 

Dcs 14 9 23 14 8 22 1 5 0 5 5 0 5 0 

Deneba 15 0 15 15 0 15 0 8 0 8 8 0 8 0 

Derde Balletje 10 9 19 10 9 19 0 8 4 12 8 4 12 0 

Diemen 39 11 50 39 14 53 -3 37 7 44 37 10 47 -3 

Disnierats 95 39 134 95 40 135 -1 80 31 111 79 31 110 1 

Dito 93 9 102 93 9 102 0 50 9 59 50 9 59 0 

Doko (v) 25 0 25 24 0 24 1 24 0 24 24 0 24 0 

Doko (z) 34 22 56 34 23 57 -1 22 6 28 22 6 28 0 

Dov 85 43 128 84 42 126 2 68 31 99 66 30 96 3 

Duintreffers 63 30 93 64 29 93 0 39 25 64 40 25 65 -1 

Esopus 25 11 36 24 12 36 0 22 10 32 22 11 33 -1 

Flits/theresia 28 0 28 26 0 26 2 26 0 26 26 0 26 0 

Forbo 14 0 14 14 0 14 0 9 0 9 9 0 9 0 

Fortuna 16 0 16 15 0 15 1 15 0 15 14 0 14 1 

Fusia 15 0 15 15 0 15 0 14 0 14 14 0 14 0 



Gttc 67 12 79 67 10 77 2 33 0 33 34 0 34 -1 

Haarlem 34 10 44 34 13 47 -3 20 0 20 25 1 26 -6 

Hbc 63 75 138 60 66 126 12 57 39 96 55 35 90 6 

Heemskerk 47 0 47 49 0 49 -2 34 0 34 34 0 34 0 

Heemstede 21 0 21 19 0 19 2 18 0 18 16 0 16 2 

Holendrecht 27 16 43 27 16 43 0 16 0 16 16 0 16 0 

Htc 80 74 154 77 69 146 8 68 36 104 68 38 106 -2 

Integer Groep 50 21 71 49 18 67 4 39 10 49 39 9 48 1 

Isv 21 0 21 24 0 24 -3 20 0 20 22 0 22 -2 

Jovo 87 0 87 87 0 87 0 75 0 75 75 0 75 0 

Julianadorp 13 17 30 13 17 30 0 8 14 22 8 14 22 0 

Keizerskroon 17 0 17 17 0 17 0 11 0 11 11 0 11 0 

De Kolk 7 0 7 7 0 7 0 7 0 7 7 0 7 0 

Kombijsport 16 28 44 16 0 16 28 16 0 16 16 0 16 0 

Limmen 29 5 34 28 4 32 2 26 4 30 26 3 29 1 

Maccabi 12 0 12 11 0 11 1 11 0 11 10 0 10 1 

Meertreffers 19 0 19 20 0 20 -1 19 0 19 20 0 20 -1 

Meo 11 0 11 11 0 11 0 11 0 11 11 0 11 0 

Ncm 16 0 16 16 0 16 0 14 0 14 14 0 14 0 

Nieuw Vennep 44 19 63 44 19 63 0 34 13 47 34 13 47 0 

Noordkop 38 20 58 37 20 57 1 33 16 49 32 16 48 1 

Nootwheer 98 22 120 97 21 118 2 90 21 111 88 20 108 3 

Olympia (e) 98 52 150 99 48 147 3 52 29 81 50 27 77 4 

Oost 19 0 19 19 0 19 0 18 0 18 18 0 18 0 

Oranje Zwart 48 0 48 52 0 52 -4 22 0 22 23 0 23 -1 

Patrios 13 0 13 13 0 13 0 12 0 12 12 0 12 0 

Polisport 13 5 18 13 5 18 0 10 4 14 10 4 14 0 

Puinhoop United 26 0 26 26 0 26 0 16 0 16 16 0 16 0 

Pvpa 5 05 5 5 0 5 0 4 0 4 4 0 4 0 

Rapidity 86 28 114 85 32 117 -3 69 23 92 67 23 90 2 

Rijsenhout 19 1 20 18 1 19 1 18 1 19 17 1 18 1 

Roemer 37 9 43 34 9 43 0 32 9 41 32 9 41 0 

Sga 18 0 18 18 0 18 0 18 0 18 18 0 18 0 

Sido 10 0 10 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10 0 

Spaarne 64 32 96 63 32 95 1 58 29 87 57 29 86 1 

Sparta 12 0 12 14 0 14 -2 10 0 10 12 0 12 -2 

Spin Off 20 0 20 20 0 20 0 4 0 4 4 0 4 0 

Spirit 124 59 183 125 57 182 1 75 36 111 76 36 112 -1 



Spoetnik 81 21 9 30 21 9 30 0 21 9 30 21 9 30 0 

Sporting Sdo 12 4 16 11 4 15 1 10 4 14 10 4 14 0 

V.d. Steege 10 0 10 11 0 11 -1 4 0 4 4 0 4 0 

Tazano 96 37 0 37 37 0 37 0 28 0 28 28 0 28 0 

Tempo Team 108 9 117 104 11 115 2 83 7 90 85 10 95 -5 

Togspin 24 0 24 24 0 24 0 23 0 23 23 0 23 0 

Top Ellermeyer 12 0 12 12 0 12 0 8 0 8 8 0 8 0 

Treffers(b) 30 26 86 59 24 83 3 22 17 39 23 17 40 -1 

Tso 42 13 55 42 11 53 2 30 13 43 30 11 41 2 

Ttcak 209 19 0 19 19 0 19 0 16 0 16 16 0 16 0 

Turnlust 14 3 17 13 3 16 1 4 0 4 4 0 4 0 

Typhoon 30 20 50 29 18 47 3 25 11 36 24 11 35 1 

Uitgeest 22 11 33 22 10 32 1 19 11 30 19 10 29 1 

United Oost 9 24 33 7 22 29 4 0 24 24 0 21 21 3 

us 70 0 70 70 0 70 0 58 0 58 57 0 57 1 

Vdo/se 46 26 72 57 23 80 -8 40 26 66 45 23 68 -2 

Victors 41 27 68 40 24 64 4 31 18 49 30 13 43 6 

Victory 55 59 2 61 63 5 68 -7 46 2 48 54 5 59 -11 

The Victory 57 20 77 57 20 77 0 36 19 55 36 19 55 0 

Volewijckers 41 0 41 41 0 41 0 41 0 41 41 0 41 0 

Vtc/tornado 21 0 21 22 0 22 -1 21 0 21 22 0 22 -1 

Vvw 19 0 19 19 0 19 0 18 0 18 18 0 18 0 

Westerspeeltuin 10 2 12 10 1 12 0 10 2 12 10 2 10 0 

Te Zaanen 22 0 22 22 0 22 0 19 0 19 19 0 19 0 

Zttc 75 27 102 75 26 101 1 61 19 80 61 18 79 1 

Persoonlijk Lid 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 3540 1120 4660 3526 1042 4568 92 2646 704 3350 2651 686 3337 13 

 

 
8. Overzicht van de baten en lasten over 2000 

baten begroot 2000 
 

werkelijk 2000 
 

werkelijk 1999 
 

contributies 63.500 
 

67.110 
 

67.549 
 

boetes 8.500 
 

9.423 
 

8.257 
 

rente 1.600 
 

601 
 

1.285 
 

overige 150 
   

150 
 

  
73.750 

 
77.134 

 
77.241 



lasten 
      

bondsbureau 
 

12.500 
 

16.004 
 

13.047 

bestuurskosten 
      

reis- en verblijfkosten 7.200 
 

4.849 
 

4.758 
 

vergaderkosten 4.300 
 

6.474 
 

3.378 
 

porti, telefoon e.d. 1.500 
 

2.611 
 

1.523 
 

  
13.000 

 
13.934 

 
9.659 

administratie en beheer 
      

IT 
  

1.552 
 

125- 
 

porti, telefoon e.d. 1.700 
 

992 
 

1.504 
 

drukwerk e.d. 8.500 
 

1.872 
 

11.053 
 

  
10.200 

 
4.416 

 
12.432 

materiaal 
      

afschrijving inventaris 4.500 
 

4.156 
 

4.756 
 

onderhoud machines 1.500 
 

2.967 
 

2.422 
 

  
6.000 

 
7.123 

 
7.178 

algemene kosten 
      

jubilea en representatie 3.500 
 

3.619 
 

5.006 
 

evenementen 1.000 
 

1.100 
 

1.500 
 

  
4.500 

 
2.519 

 
6.506 

competitiezaken 
      

competitiekosten 3.950 
 

4.145 
 

4.868 
 

opbrengst wedstrijdboekjes 900- 
 

1.154 
 

1.525 
 

  
3.050 

 
2.991 

 
3.343 

toernooien en wedstrijden 
      

commissiekosten 4.800 
 

172 
 

3.577 
 

bekerwedstrijden 
  

1.113 
   

afdelingskampioenschappen 1.000 
 

7.601 
 

1.362 
 

B/C ranglijsttoernooi 
  

1.259 
 

2.508 
 

  
5.800 

 
7.627 

 
2.431 

jeugdzaken 
      

commissiekosten 7.000 
 

3.474 
 

5.561 
 

trainingskosten 10.000 
 

9.330 
 

10.545 
 

  
17.000 

 
12.804 

 
16.106 

KVSO 
 

1.700 
 

255 
  

PR 
 

500 
    

overheveling naar NTTB 
   

227- 
 

425 



saldo 
 

500- 
 

9.688 
 

6.114 

  
====== 

 
===== 

 
===== 

  
73.7500 

 
77.134 

 
77.241 

 

Toelichting op het overzicht baten en lasten 

bondsjaar 2000 

bondsbureau 
 

drukwerk 
 

huur 7191 TTR kosten 7045 

gas, water, elektra, telefon 4727 TTR porti 4962 

kantorbenodigheden 1368 TTR abonn -11072 

onderhoud 1755 TTR advertenties -542 

verzekering 213 nieuwsbulletin 321 

baan 750 onderhoudscontract 1158 

totaal 16004 totaal 1872 

 

 
Balansvergelijking per 31 december 2000 

active 
per 31 december 

2000  

per 31 december 

1999  

vastgelegde middelen 
    

inventaris 
 

4.470 
 

4.986 

vorderingen op korte termijn 
    

debiteuren verenigingen 13.228 
 

2.508 
 

rekening courant NTTB 57.771 
 

34.570 
 

overige vorderingen en vooruit betaalde 

kosten 
7.495 

 
4.655 

 

lening NTTB 3.500 
 

3.500 
 

  
81.994 

 
45.233 

liquide middelen 
    

girorekening 7.883 
 

21.722 
 

raborekening 649 
 

2.992 
 

spaarrekening 27.420 
 

42.660 
 

  
35.952 

 
67.374 

  
---------- 

 
--------- 

  
122.416 

 
117.503 

passiva 
    



eigen vermogen 
    

alg. reserve begin boekjaar 106.078 
 

110.508 
 

overschot boekjaar 9.688 
 

4.430 
 

  
115.766 

 
106.078 

schulden op korte termijn 
    

schulden en vooruit ontvangen bedragen 
 

8.650 
 

11.425 

  
--------- 

 
---------- 

  
122.416 

 
117.503 

 

 

Toelichting op de balans 

Inventaris per 31 december 2000 

 

aanschaf 

jaar 
aanschafwaarde 

boekwaarde 

31-12-99 

afschrijving 

2000 

afschrijving 

t/m 2000 

boekwaarde 

31-12-00 

copyprinter 1992 10754 0 0 10754 0 

archiefkasten 1995 3472 0 0 3472 0 

kopieermachine 1995 4641 0 0 4641 0 

vergaarmachine 1995 7085 0 0 7085 0 

nietmachine 1995 1234 0 0 1234 0 

computer 1996 6267 0 0 6267 0 

cd-rom 1996 323 0 0 323 0 

kopieermachine 1996 500 0 0 500 0 

laserprinter 1996 1545 0 0 1545 0 

matrixprinter 1996 799 0 0 799 0 

5 afd. vlaggen 1998 1028 328 328 1028 0 

28 poloshirts 1998 1128 368 368 1128 0 

software 1998 3730 1230 1230 3730 0 

faxmachine 1998 1110 370 370 1110 0 

Determann 

printer 
2000 75 

 
75 75 0 

  
43691 2296 2371 43691 0 

printer 1996 372 100 100 372 0 

computer bat 1997 2945 0 0 2945 0 

kopieermachine 1998 1778 800 400 1378 400 

isdn adapter 1999 180 100 100 180 0 

computer penn 1999 2250 1500 750 1500 750 

ethernetkaart 1999 176 100 100 176 0 



scanner 2000 275 
 

75 75 200 

officejet 2000 600 
 

200 200 400 

s-dam 2000 180 
 

60 60 120 

hp deskjet 840 2000 275 
 

0 0 275 

computer voorz 2000 2325 
 

0 0 2325 

  
11356 2600 1785 6886 4470 

 
 

debiteuren verenigingen overigen 

voorschotten commissieleden 
 

500 

huur bondsbureau 
 

300 

ptt borg 
 

600 

porti 127 
 

schoonmaak en saldo bondsbureau 
 

600 

wedstrijdboekjes en voorraad 1177 1050 

drukwerk (TTR en teamheffing) 5790 168 

Klimop en D-ranglijst 1828 
 

Afd. Kamp 160 
 

nog te ontvangen contributie 
 

4084 

boetes 4146 
 

nog te ontvangen rente 
 

387 

 
13228 7495 

 

C.A.J. Overtoom penningmeester 

 

 

9. Verslag van de kascontrole commissie 

Hoorn, 5 april 2001 

 

Ondergetekenden, Rob Faber en Han Fasten hebben de boeken en bescheiden over het 

jaar 2000 van de afdeling Holland-Noord gecontroleerd en in orde bevonden. 

Wij stellen dec vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen voor het door 

hem gevoerde financiële beheer. 

 

Was getekend 

 

R Faber 

H. Fasten 



 

 

10. Jaarverslag commissie wedstrijd wezen 

De seniorencompetitie werd dit jaar i.v.m de fusie in twee verschillende afdelingen 

gespeeld t.w. de voorjaarscompetitie in de afd. Randstad Noord en de najaarscompetitie 

in de afd.Holland Noord regio zuid 

De competitie had een vrij normaal verloop, hoewel er in de najaarscompetitie een 

wedstrijd gestaakt werd en dit doorgespeeld is aan de tuchtcommissie van de NTTB. Dat 

de afdeling een zaak aan de tuchtcommissie meldde was reeds enige jaren niet meer 

voorgekomen. 

Het aantal teams dat uitkwam in de voorjaarscompetitie bedroeg 462, waarvan er 26 in de 

landelijke competitie speelden. In de najaarscompetitie kwamen 452 teams uit, waarvan 

er 24 in de landelijke kompetitie speelden. 

Helaas moest in december besloten worden om met ingang van de voorjaarscompetitie 

2001 de zevende klasse op te heffen. Dit besluit werd genomen omdat het aantal teams 

dat inschreef in deze klasse dusdanig klein was geworden dat het niet meer mogelijk was 

om een indeling te maken die zowel regionaal als op sterkte was. 

 

De volgende teams zijn kampioen geworden in de voorjaarscompetitie: 

Ie klas TSO 2, HBC 2, ISV 1, Castricum 1 

2e klas ASSV 1, GTTC 1, Top/Ellermeyer 1, Nootwheer 2, ZTTC 3, Spaame 3 

3e klas ZTTC 7, ZTTC 8, vd Steege 1, H van Steenwijk 1, Tazano 96/2, Heemskerk 1, 

Victory 55/5, US 5, Nootwheer 7, TTCAK 209/1, Nootwheer 6 

4 klas HBC 8, Uitgeest 3, Uitgeest 2, HBC 9, The Victory 5, TSO 5, MEO 1, Nootwheer 

10, PVPA 1, TSO 6, Amsterdam 78/12 

5 klas HBC 10, HTC 10, Togspin 3, Forbo Krommenie 2, VDO/SE 7, Nootwheer 15, 

Diemen 6, Volewijckers 5, Flits/Theresia 4, ZTTC 12 

6e klas Uitgeest 5, Togspin 4, Flits/Theresia 5, Tempo Team 17, Nootwheer 17, VOD/SE 

9, Volewijckers 6, Bloemenlust 4 

7 klas NCM 2, MEO 3, JOVO 18, Spaame 11, SDO 2 

 

In de landelijke competitie werden de volgende teams uit de afdeling Randstad Noord 

kampioen: 

4e divisie Tempo Team 1, Nieuw Vennep 1, ZTTC 1 

 

In de najaarscompetitie zijn de volgende teams kampioen geworden in de regio zuid: 

le klas Tempo Team 4, Amsterdam'78/2, Nieuw Vennep 2, Nootwheer 2 

2e klas Kombij Sport 1, HBC 3, Tempo Team 6, Victory 55/2, VOO/SE 1, Tazano 96/1, 

ZTTC 4, Integer Groep 3 

3e klas Diemen 1, HTC 5, DOKO 5, US 7, AMVJ 2, ASSV 2, TSO 2, Castricum 2, 

Haarlem 1, Spaanrne 4, JOVO 3, Victory 55/6, JOVO 6, Nieuw Vennep 3, Amstelveen 7 

4e klas GTTC 5, APA 1, US 8, GTTC 4, Spaarne 6, Nieuw Vennep 5, ZTTC 11, 

Amstelveen 12, Togspin 1, HBC 11, ASSV 7, JOVO 7, ASSV 6 

5e klas Rapidity 10, TTCAK 209/2, VTC/Tomado 4, ASSV 8, Rijsenhout 1, Nootwheer 



15, Tempo Team 15, Oost 2, The Victory 6, Victory 55/8, Amsterdam 78/14, Nootwheer 

16, Bloemenkwartier 1 

6e klas Heemskerk 6, Te Zaanen 3, De Kolk 1, Spaarne 10, Spaarne 9, The Victory 9, 

AGT 4, ZTTC 14, The Victory 8. Rijsenhout 5 

7e klas Holendrecht 4, De Kolk 2, HBC 14, Spaame 13, Togspin 5, Nootwheer 22, 

Nootwheer 21 

 

In de landelijke competitie werden de volgende teams uit de regio zuid kampioen 

2e divisie Integer Groep 1 

4e divisie Spaarne 2 

 

Bekerwedstrijden 

 

Ook in 2000 zijn er door de afdeling o.l.v. Harry Feenstra weer bekerwedstijden 

georganiseerd. Hiervoor hadden zich in totaal 93 teams ingeschreven. 

Na de voorronden die gespeeld werden in groepen van 7 of 9 teams, en de event. 

tussenronden werden de finales gespeeld in de zaal van Flits/Theresia in Zaandam. Na 

een vaak spannende en langdurige strijd bij een behoorlijk hoge temperatuur werden de 

volgende eindstanden bereikt: 

 

4e divisie/1e klas 

1. ZTTC 1 

2. US 1 

3. HBC 1 

4. HBC 2 

 

2e klas 

1. HBC 5 

2. Tazono 96/1 

3. US 2 

4. HTC 1 

 

3e klas 

1. VDO/SE 1 

2. VDO/SE 2 

3. Nootwheer 2 

4. ASSV 2 

 

4e klas 

1. ZTTC 6 

2. TSO 3 

3. Oost 1 

4. Spin Off 

 



5e klas 

1. MEO 1 

2. Rijsenhout 2 

3. Rijsenhout 3 

4. HTC 3 

 

6e klas 

1. Nootwheer 8 

2. Nootwheer 9 

3. Rijsenhout 4 

4. Top/Ellermeyer 3 

 

7e klas 

1. JOVO 7 

2. HTC 5 

3. ASSV 4 

4. VDO/SE 8 

 

Uitslagen afdelingskampioenschappen Randstad-Noord 

 

 

Enkel landelijk dames: 

1. V. Stel (US) 

2. S. Witteveen US) 

 

Enkel landelijk heren: 

ere- t/m 2e divisie: 

1. M v. Elferen (ISV) 

2. J. Nijman (Rapidity) 

3e t/m 4e divisie: 

1. en 2. ex equo 

B. Kwint (ZTTC) en J. Taat (US) 

 

Enkel senioren afdeling: 

1e klas: 

1. J. Che (Amsterdam'78) 

2. S. Kreike (Castricum) 

2e klas: 

1. S. Scheffer (US) 

2. A. Veldhuizen (Amsterdam'78) 

3e klas: 

1. B. Willems (DOKO) 

2. J. Broerse (Het Nootwheer) 

4e klas: 



1. K. v. Boxtel (Togspin) 

2. D. Mos (Amsterdam'78) 

5e klas: 

1. T. Hamers (the Victory) 

2. N. Bakker (MEO) 

6e klas: 

1. M. Ebbers (Integer Groep) 

2. S. Haan (Integer Groep) 

7e klas: 

1. A. Scholtens (SGA) 

2. M. Roode (De Kolk) 

Dubbel landelijk dames: 

1. N. v. Lierop / S. Witteveen (US) 

2. D. Soester / V. Stel (US) 

 

Dubbel landelijk heren: 

ere- t/m 2e divisie: 

1. M. v. Elferen / v. Altena (ISV) 

2. F. Schram / Kossen (Rapidity) 

3e t/m 4e divisie: 

1. J. Taat / Scheffer (US) 

2. N. v. Lierop / S. Witteveen (US) 

 

Dubbel senioren afdeling: 

1e klas: 

1. P. Brusik / Bossert (US) 

2. S. Kreike / Wolkers (Castricum) 

2e klas: 

1. N. Blok / Rozema (HBC)2. D. v. Driel / P. Dekker (HTC) 

3e klas: 

1. L. Uiterwijk / M. v. Hout (JOVO) 

2. J. Hoekstra / v. Rossum (VDO/SE) 

4e klas: 

1. K. v. Boxtel / Leuven (Togspin) 

2. N. Scholten / T. Pennings (SGA) 

5e klas: 

1. M. Akkersdijk / S. Elleswijk (KombijSport) 

2. J. Pho / H. Hoveling (Het Nootwheer) 

6e klas: 

1. M. Ebbers / D. Haan (Integer Groep) 

2. E. v. Aesch / Blokziel (MEO) 

7e klas: 

1. M. Roode / Gerben (De Kolk) 

2. S. Bayazit / Sittig (JOVO / AMVJ) 



 

Verenigingsprijs senioren: 

1. US 39 punten 

2. Rapidity 22 

3. SGA 21 

4. Het Nootwheer 21 

5. Amsterdam'78 20 

6. Integer Groep 19 

7. HBC 18 

7. ISV 18 

9. DOKO 17 

10.KombijSport 16 

 

Enkel jeugd competitie klasse: 

 

Enkel landelijk jongens: 

1. M. Nader (HTC) 

2. G. v. Tol (HTC) 

 

Enkel landelijk meisjes: 

1. T. v. Dijk (Rapidity) 

2. G. Loo (The Victory) 

 

Enkel jeugd afdeling: 

1e klas: 

1. M. Guyt (The Victory) 

2. K. v. Golberdinge (Amsterdam'78) 

2e klas: 

1. P. Stove (Amstelveen) 

2. R. vd Horst (HBC) 

3e klas: 

1. T. Arends (Spaarne) 

2. L. Jurrius (HBC) 

4e klas: 

1. S. Nassiri Nezhad (ZTTC) 

2. A. Fairouz (United Oost) 

5e klas: 

1. M. Schaeffers (HTC) 

2. A. Kulitsky (Amsterdam'78) 

6e klas: 

1. C. Luckerhof (Spaarne) 

2. Tully (Tempo-Team) 

 

Enkel jongens leeftijdsklasse: 



landelijk ABC: 

1. M. Bank (HTC) 

2. G. v. Tol (HTC) 

landelijk D: 

1. P. Stove (Amstelveen) 

2. D. v. Schie (HBC) 

kadetten: 

1. M. Nader (HTC) 

2. B. Kruger (The Victory) 

pupillen: 

1. J. Baas (Spaarne) 

2. T. Arends (Spaarne) 

welpen: 

1. P. Hulst (United Oost) 

2. A. Nader (HTC) 

 

Enkel meisjes leeftijdsklasse: 

landelijk AB: 

1. G. Loo (The Victory) 

2. E. Roomer (United Oost) 

landelijke CD: 

1. T. Cats (Nieuw Vennep) 

2. E. Wassenaar (Spaarne) 

kadetten: 

1. T. v. Dijk (Rapidity) 

2. M. Jansen ((HTC) 

pupillen: 

1. L. Alkemade ((HTC) 

2. T. v. Geest (Rapidity) 

welpen: 

1. E. Barson (United Oost) 

2. S. Kuit (Spaarne) 

 

Dubbel jongens landelijk: 

1. v Tol / Bank (HTC) 

2. Nader / Waasdorp (HTC) 

 

Dubbel meisjes landelijk: 

1. Guitjens/v. Dijk(The Victory/Rapidity 

2. N.deGroot/Loo(The Victory/Rapidity) 

 

Dubbel jeugd afdeling: 

1e klasse: 

1. Golberdinge / Golberdinge (A'dam'78) 



2. Adjako / Danes (United Oost) 

2e klas: 

1. Stove / Overhaus (Amstelveen) 

2. Sanders / v. Schie (HBC) 

3e klas: 

1. Jurrius / Lehrmann (HBC) 

2. Leegwater / Bouman (Tempo-Team) 

4e klas:1. v. Ham / Dekkers (A'dam'78 / A'veen) 

2. Peters / Komin (Spaarne) 

5e klas: 

1. Hoek / Bakker ((HBC) 

2. Luckerhof / Geuke (Spaarne) 

6e klas: 

1. Feenstra / Tully (Tempo-Team) 

2. Luijks / Kersten (United Oost) 

 

Verenigingsprijs jeugd: 

1. HTC 127 

2. Spaarne 81 

3. HBC 76 

4. United Oost 75 

5. AmsterdAM'78 54 

6. The Victory 40 

7. Amstelveen 37 

8. Rapidity 32 

9. Tempo-Team 28 

10.Nieuw Vennep 23 

 

 

11. Jaarverslag commissie jeugdzaken 

Ook in 200O werd door de jeugd weer deelgenomen aan diverse evenementen. 

In Januari werd het afdelingstoernooi zer goed bezocht door de jeugd en hun begeleiders. 

Ook de jeugdcompetitie zat goed vol, ook al kunnen er met name in de jongste klassen 

(pup/welp) nog wel wat teams bij. De drempel is blijkbaar nog erg groot. 

De afdelingsmeerkampen werden door Huub Koen georganiseerd, ook hier grote 

deelname in de oudere klassen. Bij de jonkies wat het wat minder. Bij de welpen werd 

ook dan ook niet gespeeld vanwege een tekort aan deelnemers. 

Op 20 mei trokken wij weer met 32 kinderen naar Friesland met de bus. Aangezien het 

afdelingsbulletin niet mmer uitkwam zijn de verslagen van de begeleiders en kinderen 

niet meer gepubliceerd. volgend jaar beter. Het was een hele gezellige dag, afgesloten met 

ijs en patat. 

In September vond de fusie plaats tussen NHNK en Randstad Noord. Ook voor de jeugd 

zal dit in de toekomst gevolgen hebben, denk maar aan de afdelingskampioenschappen, 

toernooien e.d. 



Voor wat betreft jeugdzaken zal ik mij beperken tot een jaarverslag van regio Noord, 

aangezien ik nog niet zoveel van Zuid weet, en bezocht heb. 

In oktober hebben voor de 11e keer het B/C jeugdranglijsttoernooi georganiseerd, 

hetgeen met 674 deelnemers over twee dagen weer een groot succes was. Alle mensen die 

hierbj geholpen hebben wil ik langs deze weg nog bedanken. 

De jeugdlicenties werden, wederom verzorgt door Paul Heemskerk. Mocht u vragen 

hebben of verzoeken kunt u zich ten allen tijde tot hem wenden. 

De afdelingstrainingen werden gecoordineerd door Rene Kunst en gegegeven door Paul 

Molenaar en Kees Montfrooy. In Noord werden deze trainingen gegeven aan de jongere 

jeugd (t/m 1e jaars kadet) terwijl in Zuid een top-training gegevens werd door Elena 

Timina en Robert Jan te Beek. 

In het najaar ben ik op bezoek geweest bij een bijeenkomst jeugdzaken in Zuid. 

Er werd over allerlei zaken gesproken en gediscussieerd. Ook werd afgesproken een 

gezamelijke bijeenkomst uit te schrijven om elkaar (beide regio's) te leren kennen. 

Langs deze weg wil ik een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de jeugd 

bedanken en de hoop uitspreken in de toekomst net zo prettig samen te kunnen werken als 

in het afgelopen jaar. 

Joke Wijker 

 

 

12. Jaarverslag commissie Toernooien en Evenementen 

De commissie Toemooien en Evenementen bestaat sinds 5 september 2000 uit de 

volgende personenen: 

Carell Cools, Afdelingskampiocnschappen Regio Noord 

Vacature: Afdelingskampioenschappen Regio Zuid 

Kees Hoogland, Bekerwedstrijden Regio Noord 

Harry Feenstra, Bekerwedstrijden Regio Zuid 

Vacature: 10- en 12-kampen Regio Noord 

Piet Keek, KIassekampen Regio Zuid 

B/C-ranglijsttoemooi Carel Cools, Joke Wijker (i.s.m. Jeugdzaken) 

 

In de periode september t/m december 2000 zijn de volgende activiteiten geweest: 

 

Kennismakingsbijeenkomst 

Op 11 november is bij de vereniging Spirit een kennismakingsbijeenkomst geweest van 

de  

commissies Toernooien en Evenementen, Jeugdzaken en KVSO 

Naast kennismaking zijn ook zoveel mogelijk de diverse activiteiten in kaart gebracht, 

d.w.z. wanneer wat georganiseerd wordt en onder wiens verantwoordelijkheid. 

Tevens is na afloop van deze bijeenkomst de loting verricht voor de toewijzing van de 10- 

en 12-kampen aan de verenigingen, die daarvoor een aanvraag hadden ingediend. Helaas 

zijn deze 10- en 12-kampen niet doorgegaan, omdat er een vacature was, en nog steeds is 

voor de organisatie hiervan. 

 



B/C-ranglijst toernooi 

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober is dit toernooi in samenwerking met Jeugdzaken 

voor de 11e maal gehouden in Sporthal De Opgang in Zwaag. 

In totaal deden er dit weekend 681 kinderen mee, op zaterdag in de C-catergorie 300 

jongens en 84 meisjes, op zondag in de B-categorie 159 jongens en 101 meisjes en bij de 

welpen 30 jongens en 7 meisjes. 

De verdeling in leeftijd en licenties was: 

jongens junioren C 144 

jongens kadetten C 104 

jongens pupillen C 52 

jongens junioren B 86 

jongens kadetten B 45 

jongens pupillen B 28 

jongens welpen D 30 

meisjes junioren C 36 

meisjes kadetten C 28 

meisjes pupillen C 20 

meisjes junioren B 55 

meisjes kadetten B 33 

meisjes pupillen B 13 

meisjes welpen D 7 

 

Het aantal deelnemers lag t.o.v. 1999 in z'n totaal 43 hoger. Al met al wat het onder 

leiding van Joke Wijker en Carel Cools weer een geslaagd weekend, ook mede dankzij de 

inzet van diverse vrijwilligers en verenigingen die hebben geholpen bij het opzetten en 

weer opruimen van de tafels. 

 

De overige activiteiten, hierboven genoemd bij de diverse commissieleden, vinden veelal 

plaats in het voorjaar en zullen derhalve in mijn jaarverslag over 2001 voor het eerst aan 

bod komen. 

 

Verder is het dit eerste halfjaar een periode geweest van veel kennismaken, inventariseren 

van de diverse evenementen en het proberen te komen tot een goede taakverdeling binnen 

het afdelingsbestuur en de diverse commissies. 

Met name op het gebied van de jeugd worden er diverse activiteiten georganiseerd, 

waarvan niet altijd gelijk duidelijk is, of de betreffende activiteiten nu onder de 

commissie Toernooien en Evenementen, Jeugdzaken en/of KVSO vallen. Gezien de 

nauwe samenwerking tussen de commissies wordt getracht hierin voor iedereen zo snel 

mogelijk duidelijk te verschaffen. 

Huub Koen 

 

13. Jaarverslag commissie Kadervorming, Sport en Ontwikkeling 

De commissie heeft nog steeds te kampen met diverse vacatures. Deze vacatures 

belemmeren een goed functioneren van de commissie. 



Door de goede inzet van de commissieleden voor de Kindertafeltennisfeest in de regio's 

Zuid en Noord was dit wederom een hoogtepunt in het jaar. 

Er hebben vele kinderen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kennis te maken met 

tafeltennis. 

In hoeverre dit nieuwe leden voor de organiserende verenigingen heeft opgeleverd is 

helaas door ons niet te bepalen. 

Het Kindertafeltennisfeest zal ook in 2001 wederom worden georagniseerd. 

 

Opleidingen 

Zoals reeds is medegedeeld in de Algemene Leden Vergadering van 19 december j.l. 

heeft er een Jeugdtrainers opleiding plaatsgevonden in 2000. Er was echter verzuimd de 

namen van de geslaagden te noemen. Het waren : 

Tim Vreeburg (HBC) 

Marcel Koole (Backhands) 

Gaby Loo (Disnierats) 

Stephan Bont (Disnierats) 

Moniek van Kilsdonk (Disnierats) 

Anton Wagter (Typhoon) 

Susanna van Aarle (Nieuw-Vennep) 

Ko Schoenmaker (ASV'55) 

Arjen de Jong (DITO) 

Robert-Jan de Bruin (Julianadorp) (na herexamen) 

 

Naast deze opleiding is er wederom een poging gedaan een opleiding voor trainer A te 

starten in het voorjaar van 2001. 

Helaas is deze opleiding geannuleerd vanwege onvoldoende kandidaten. Er hadden zich 

totaal 7 personen aangemeld en voor de opleiding was 12 personen vereist. 

Ondanks deze tegenslag zal de afdeling Holland-Noord in 2002 een herieuwde poging 

doen een opleiding voor trainer A van de grond te krijgen. 

Theo Pieterse 

 

 

14. Bestuursverkiezing 

 

Verkiezing volgens het Afdelingsreglement van de N.T.T.B. hoofdstuk III 

Samenstelling afdelingsbestuur: 

Voorzitter: Henk van Dorsten 

Secretaris: Cor de Bruin 

Penningmeester: Kees Overtoom 

Wedstrijd Wezen: Ruud van de Water 

Jeugdzaken: Joke Wijker 

K.V.S.O.: TheoPieterse 

PR, in- en externe communicatie: Karel MeIlenbergb 

 



15. Benoeming commissieleden 

 

Wedstrijd Wezen 

ACL regio Zuid, Ruud van de Water 

ACL regio Noord, Ed Baas 

AJCL regio Zuid, Michel Post 

AJCL regio Noord, Joke Wijker 

Licenties senioren regio Zuid, Ruud van de Water 

Licenties senioren regio Noord, Joke Wijker 

leden, Carel Cools 

 

Jeugdzaken 

Licenties jeugd regio Zuid, Michel Post 

Licenties jeugd regio Noord, Paul Heemskerk 

Ranglijst regio Zuid, Wiebe Anema 

Ranglijst regio Noord, Joke Wijker 

Klim-op toernooi, Rijke Kramer 

 

K.V.S.O. 

Jeugdvaardigheidsdiploma: VACATURE 

Recreatie: VACATURE 

Kindertafeltennisfeest regio zuid, Henk Hoonings 

Kindertafeltennisfeest regio Noord: Sandra van der Ley 

Opleidingen: Cor de Bruin 

Leden: Wiebe Anema en Piet Keek 

 

Toernooi en evenementen 

Bekerwedstrijden regio Zuid: H. Feenstra 

Bekerwedstrijden regio Noord: K. Hoogland 

Afd.kamp. regio Zuid: VACATURE 

Afd.kamp regio Noord: Carel Cools  

10/12 kampen regio Noord: VACATURE 

Toernooi-assistenten: J. Wijker - Huub Koen - Carel Cools 

 

PR, in- en externe communicatie 

Journalist regio Noord: Ed Baas 

Nieuwsbulletin: Cor de Bruin 

Samenstellen en verspreiding TTR: Th. Pieterse, G. Vermolen, L. Spruit,.L. Litjens, W. 

van Schooten, J. Farenhorst, G. Heidstra 

 

Al deze commissieleden zijn door het afdelingsbestuur benoemd volgens art. 9, lid 9, lid 

9.5 van het Afdelingsreglement van de N.T.T.B. 

Als gegadigde voor een van de vacatures kan men zich opgeven bij de voorzitter 

 



 

16. Benoeming kascontrolecommissie 

Volgens Afdelingsreglement van de N.T.T.B., HOOFDSTUK iv, ART. 13. 

De kascontrolecommissie bestaat  

H. Fasten, A Muller, R Faber en C. Zwaan. Reservelid: L. Krom 

 

 

AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT HOLLAND NOORD 

 

Hoofdstuk 7. Gerechtigdheid tot spelen competitie 

 

Artikel 22. Speelgerechtigdheid 

1. onder bepaalde omstandigheden kunnen jeugdleden aan de seniorencompetitie en 

senioren aan de jeugdcompetitie deelnemen. Het Afdelingsbestuur zal jaarlijks voor 1 juli 

besluiten en publiceren onder welke voorwaarden dit mogelijk is. 

 

Artikel 23. Gerechtigdheid tot spelen in team 

1. Gerechtigd om te spelen voor een bepaald team zijn: 

a. de aan de betrokken competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers van dat team. 

Ten aanzien van beslissingswedstrijden geldt een uitzondering hierop voor de spelers die 

niet voldoen aan het in artikel 35 bepaalde; 

b. de overige spelers van de lid-vereniging voor zover ze behoren tot een hoger 

genummerd team, met inachtneming van de invallersbepalingen in artikel 31. 

2. Behoudens de beperkende bepaling in artikel 4 blijft een speler die gerechtigd was in 

een bepaalde competitiewedstrijd te spelen, als de competitiewedstrijd op de vastgestelde 

datum niet is gespeeld of slechts gedeeltelijk is gespeeld, gerechtigd op de opnieuw 

vastgestelde datum in dezelfde competitiewedstrijd te spelen, ook wanneer hij zonder 

deze bepaling niet meer gerechtigd zou zijn geweest. 

 

Artikel 24. Teamopgave 

1. De lid-verenigingen zijn verplicht hun teams voor elke competitie op te geven volgens 

door het Afdelingsbestuur vast te stellen richtlijnen en vóór een door het 

Afdelingsbestuur vast te stellen datum. Het doen van een niet-tijdige opgave kan beboet 

worden, terwijl bij een te late opgave de betrokken competitieleider bovendien het recht 

heeft de te laat opgegeven teams niet in te delen. 

2. Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelneming aan 

de competitie is opgegeven dient naar speelsterkte te worden ingedeeld bij een opgegeven 

team. De spelers worden bij de teamopgaven naar speelsterkte genummerd, waarbij het 

team met de sterkste spelers het laagst genummerde team vormt, enzovoorts. 

3. Een speler die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger genummerd team uit 

te komen dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, 

moet door de betrokken competitieleider een verbod tot invallen opgelegd krijgen. Dit 

verbod kan, uitsluitend door de betrokken competitieleider, worden beperkt tot die teams 

waarvoor de betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken. Ten 



aanzien van een team waarin een speler uitkomt die door omstandigheden genoodzaakt is 

in een hoger team uit te komen dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in 

aanmerking komt, kan de betrokken competitieleider, voorafgaand aan de betreffende 

competitie, bepalen dat alle resultaten van het team waarvoor hij is opgegeven, aan het 

eind van de competitie uit de standenlijst worden gehaald. Indien het team niet voor 

degradatie in aanmerking komt, behoudt het zijn plaats in de desbetreffende klasse. 

4. De teamopgave behoeft de goedkeuring van de betrokken competitieleider. 

5. Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na aanvang van een competitie 

alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de betrokken competitieleider. Dit 

toevoegen van een nieuwe speler is niet een teamwijziging als bedoeld in artikel 27. 

6. Op een teamopgave kunnen alleen spelers voorkomen die competitiegerechtigd lid van 

de NTTB zijn. Niet competitiegerechtigde leden voorkomend op een teamopgave, of later 

aan een team toegevoegde niet competitiegerechtigd leden, worden automatisch 

competitiegerechtigd. 

 

Artikel 25. Terugtrekken team 

Een lid-vereniging die voor de competities een team heeft opgegeven, verplicht zich het 

door haar opgegeven team de najaars- dan wel voorjaarscompetitie te doen uitspelen. De 

lidvereniging die een of meer teams uit de competitie wenst terug te trekken, dient een 

daartoe strekkend schriftelijk verzoek in bij de betrokken competitieleider die het verzoek 

slechts mag inwilligen, indien naar zijn oordeel overtuigend wordt aangetoond dat verder 

spelen niet mogelijk is. 

 

Artikel 26. Gevolgen van het terugtrekken van een team 

1. Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen 

competitie wedstrijden komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde 

competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd. 

2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen, terwijl de betrokken 

lid-vereniging geen recht op herplaatsing van dit team in de desbetreffende klasse kan 

doen gelden, anders dan via de geldende promotie- en degradatieregeling. 

3. Bovendien kan de betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team is 

terug getrokken, een boete opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk 

stellen voor de door andere teams reeds gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur. 

 

Artikel 27. Teamwijziging 

1. Een lid-vereniging heeft het recht elk team eenmaal in de najaarscompetitie en eenmaal 

in de voorjaarscompetitie te wijzigen. 

2. Een aanvraag tot teamwijziging moet worden gericht aan de betrokken competitieleider 

en moet vergezeld gaan van een volledige opgave van alle teams. De aanvraag moet op 

een zodanig tijdstip plaatsvinden dat de teamwijziging kan ingaan voordat de helft van 

het aantal competitiewedstrijden in die competitie verspeeld is. 

3. Een teamwijziging gaat eerst in na schriftelijke toestemming van de betrokken 

competitieleider met inachtneming van artikel 24 lid 5. 

4. De invalbeurten van spelers die bij een teamwijziging zijn betrokken, blijven als 



zodanig gehandhaafd. 

5. Tijdens de competitie kan de betrokken competitieleider een teamwijziging van een 

lidvereniging eisen indien naar zijn mening niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 

24 lid 2. Een dergelijke door de competitieleider geëiste teamwijziging tast het in lid 1 

genoemde recht niet aan. 

 

Hoofdstuk 8. Competitiewedstrijden 

 

Artikel 28. Competitiewedstrijd 

1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen 

enkelspelen en een dubbelspel. De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk 

van beide teams, zodat elke speler van het ene team een set speelt tegen elke speler van 

het andere team. Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide 

teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. 

2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitie 

leider als zodanig is aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing 

zijn. 

 

29. Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd 

1. Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden een geldig stamkaart met 

jaarkaart voor het lopende jaar, voorzien van een goed gelijkende pasfoto te kunnen tonen 

aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8 lid 2 genoemde 

bevoegde functionarissen. 

2. Een lid van de lid-vereniging waartoe een team behoort treedt op als aanvoerder van dit 

team. 

3. Is het in lid 2 bedoelde lid geen lid van genoemd team, maar non-playing-captain 

(NPC), dan is hij verplicht zich vóór aanvang van de competitiewedstrijd bekend te 

maken. 

 

Artikel 30. Verloop van een competitiewedstrijd 

1. Elke competitiewedstrijd moet worden uitgespeeld op één dag. Is door overmacht het 

spelen of het uitspelen van een competitiewedstrijd op één dag niet mogelijk, dan bepaalt 

de betrokken competitieleider of, en zo ja waar en wanneer, de competitiewedstrijd 

respectievelijk de resterende sets of games worden gespeeld. De betrokken 

competitieleider beslist of er sprake is van overmacht. 

2. De teamaanvoerders bepalen, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers 

van het eigen team spelen. 

3. De enkelspelen en het dubbelspel worden gespeeld in de volgorde zoals aangegeven op 

het wedstrijdformulier. 

4. Indien een speler twee sets achtereen moet spelen, heeft hij tussen deze twee sets het 

recht op een rustpauze van vijf minuten. 

5. Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler die hieraan 

deelneemt niet aan enige andere competitiewedstrijd deelnemen. 

 



Artikel 31. Invallers 

Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een 

andere speler, behorende tot dezelfde lid-vereniging, hem vervangen als invaller met 

inachtneming van de volgende bepalingen: 

1. vervanging door een invaller moet vóór de competitiewedstrijd geschieden. 

2. een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager 

volgnummer) dan waartoe hij volgens de in artikel 24 genoemde teamopgave behoort dan 

wel na een teamwijziging op grond van artikel 27 is gaan behoren. 

3. een speler mag na zijn derde of vijfde invalbeurt(indien gespeeld wordt in een 

competitie met groepen groter dan zes teams), ongeacht het team waarvoor hij als invaller 

uitkwam, gedurende het verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen 

voor het team waarin hij volgens de teamopgave is opgesteld. Invalbeurten die een speler 

heeft vervuld vóór het tijdstip van een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt 

gehandhaafd. 

4. bij beslissingswedstrijden of promotie- of degradatiewedstrijden heeft elke invaller 

toestemming nodig van de competitieleider. Het maximale aantal van drie invalbeurten 

per competitie mag in beslissingscompetitiewedstrijden niet worden overschreden. 

5. Dames uitkomend in de landelijke damescompetitie zijn gerechtigd om uit te komen in 

de afdelingssenioren competitie. De voorwaarden hiervoor zullen bij iedere competitie 

gepubliceerd worden in het voorwoord afdelingscompetitie. 

6. derdejaars junioren en eerstejaars senioren uitkomend in de landelijke cq. 

afdelingsjeugdcompetitie mogen invallen in de afdelingsseniorencompetitie. De 

voorwaarden hiervoor zullen bij iedere competitie worden gepubliceerd in het voorwoord 

afdelingscompetitie. 

 

Artikel 32. Winstpunten 

Voor alle klassen, zowel de senioren als de jeugd, geldt dat aan een team zoveel 

winstpunten worden toegekend als er sets gewonnen zijn. 

 

Artikel 33. Stand 

1. Voor elke groep wordt naar het aantal behaalde winstpunten een stand opgemaakt. 

Gelijkelijk over het gehele wedstrijdseizoen verdeeld worden de door de betrokken 

competitie leider opgemaakte standen ten minste tweemaal gepubliceerd. 

2. Een team dat de meeste winstpunten haalt is kampioen. 

3. Indien twee of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten 

hebben behaald, wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de tussen deze teams 

onderling gespeelde competitiewedstrijden. 

De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door: 

A. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet gespeelde 

sets uit de competitiewedstrijden; 

B. indien dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games 

uit de in lid 2 sub 1 genoemde sets; 

C. indien ook dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in de 

in lid 2 sub 2 genoemde games; 



D. indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub 1,2 en 3 toegepast op alle 

competitiewedstrijden die in de groep van de betreffende teams tegen alle andere teams 

uit die groep zijn gespeeld; 

E. indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of 

degradatie worden beslissingswedstrijden vastgesteld. 

 

Artikel 34. Promotie en degradatie 

De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te 

promoveren of deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 

lid 3 van dit reglement deze teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat. Teams 

die geen gebruik wensen te maken van het recht of plicht om te promoveren dienen dit 

voor aanvang van de competitie schriftelijk mee te delen aan de ACL. 

 

Artikel 35. Beslissingswedstrijden 

1. Naast de in artikel 28 lid 2 genoemde beslissingswedstrijden kunnen ook 

beslissingswedstrijden worden vastgesteld tussen teams uit verschillende groepen om 

promotie of degradatie vast te stellen. 

2. Beslissingswedstrijden omvatten: 

1. bij een beslissing tussen twee teams: één competitiewedstrijd. Eindigt deze 

competitiewedstrijd in een gelijk spel dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 van toepassing. 

Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald. 

2. bij een beslissing tussen meer dan twee teams: Een regeling die in het voorwoord van 

de competitie wordt gepubliceerd. Bij eventueel gelijk eindigen is artikel 33 lid 2, sub 1 

t/m 3 van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot 

bepaald. 

3. De volgorde in de eindstand wordt bepaald door de resultaten van de 

beslissingswedstrijd(en). 

4. Voor het begin van een beslissingswedstrijd wordt bij loting bepaald welk team 'thuis' 

speelt en welk team 'uit' speelt. 

5. Beslissingswedstrijden worden bij voorkeur in een neutrale speelruimte gespeeld, aan 

te wijzen door de betrokken competitieleider. Elke lid-vereniging waarvan een of meer 

teams aan de competitie deelnemen, is verplicht gelegenheid te verschaffen voor het 

spelen van een beslissingswedstrijd. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van al het 

voor een competitie wedstrijd benodigde materiaal. 

6. De betrokken competitieleider draagt er zorg voor dat de lid-verenigingen ten minste 

vijf dagen vóór een beslissingswedstrijd die door een van haar teams of in haar 

speelgelegenheid moet worden gespeeld, in kennis zijn gesteld van de datum, de lokaliteit 

en het aanvangsuur van de competitiewedstrijd. 

7. Beslissingswedstrijden moeten worden bijgewoond door de betrokken 

competitieleider, of door een door hem aangewezen plaatsvervanger. De competitieleider, 

of diens plaats vervanger ondertekent met de aanvoerders van beide teams het 

wedstrijdformulier. 

8. Naast het bepaalde in artikel 31 geldt voor beslissingswedstrijden dat slechts die 

spelers mogen worden opgesteld die in de onmiddellijk eraan voorafgaande 



competitiewedstrijdenreeks in ten minste 30% van de competitiewedstrijden van het 

betreffende team zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een speler die niet aan deze 

norm voldoet, dient de betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de betrokken 

competitieleider. Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk is 

aangetoond dat een der gerechtigde spelers verhinderd is. 

 

Artikel 36. Niet opkomen van één of meerdere spelers 

1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een 

competitiewedstrijd een van beide teams onvoltallig is, worden de sets die door de 

aanwezige spelers gespeeld kunnen worden gespeeld met inachtneming van de op het 

wedstrijdformulier aangegeven volgorde. 

2. Indien bij het (nog) niet aanwezig zijn van een der spelers niet gespeeld kan worden 

volgens de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde gaat de set die volgens het 

wedstrijdformulier gespeeld had moeten worden voor de betreffende speler verloren. 

3. Indien de te laat komende speler binnen 60 minuten na het vastgestelde of 

overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op 

overmacht, dan moeten zijn sets voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide 

aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier. 

4. De sets die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler worden 

geacht te zijn gewonnen door de aanwezige speler met tweemaal 21-0. Voor de sets 

waarin beide spelers niet aanwezig zijn worden geen punten toegekend. 

 

Artikel 37. Niet opkomen van een team 

1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een 

competitiewedstrijd een van beide teams niet aanwezig is, wordt het geacht te laat te zijn 

opgekomen. Hier van wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het 

wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De betrokken competitieleider kan het niet op 

tijd aanwezige team een boete opleggen. 

2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het 

vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet 

aanwezig is wordt het als niet opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder 

van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De aanvoerder 

zendt dit formulier, van zijn handtekening voorzien, naar de betrokken competitieleider. 

Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de lid-vereniging waarvan het team 

niet kwam opdagen. 

3. Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of 

overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op 

overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. 

Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier. 

4. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake 

was van overmacht. 

5. Bij niet opkomen stelt de betrokken competitieleider de competitiewedstrijd opnieuw 

vast, en publiceert dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd 

oorspronkelijk was vastgesteld in het afdelingsorgaan. Bij niet opkomen in een 



beslissingswedstrijd is het wel aanwezige team winnaar van de beslissingswedstrijd. 

6. Het niet opgekomen team krijgt evenveel winstpunten in mindering als het maximaal 

aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd. Bovendien kan de betrokken 

competitieleider de lid-vereniging waarvan het team niet aanwezig was, een boete 

opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk stellen voor de door het 

aanwezige team gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur. 

7. Indien een team zich in één competitie tweemaal schuldig heeft gemaakt aan niet 

opkomen in een competitiewedstrijd, kan het door de betrokken competitieleider uit de 

competitie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als genoemd in artikel 26 

bij terugtrekking van een team. 

8. Een team waarvan slechts één speler opkomt wordt geacht niet te zijn opgekomen. 

 

Artikel 38. Niet opkomen van beide teams 

1. Indien 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de 

competitiewedstrijd geen van beide teams aanwezig is worden beide teams als niet 

opgekomen beschouwd. 

2. Niet opgekomen teams krijgen evenveel winstpunten in mindering als het maximaal 

aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd is. 

3. De betrokken competitieleider kan de lid-verenigingen van niet opgekomen teams een 

boete opleggen. 

4. De betrokken competitieleider stelt de competitiewedstrijd opnieuw vast, en publiceert 

dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was 

vastgesteld, in het afdelingsorgaan. 

 

Hoofdstuk 9. Structuur van de afdelingsseniorencompetitie 

 

Artikel 39. Omvang en structuur van de afdelingsseniorencompetitie 

1. Het Afdelingsbestuur bepaalt jaarlijks de omvang en de structuur van alle 

afdelingsseniorencompetities. 

2. In alle afdelingsklassen is het mogelijk met meer dan een team per afzonderlijke groep 

deel te nemen. 

 

Artikel 40. Promotie en degradatie in de afdelingsseniorencompetitie 

1. De betrokken competitieleider bepaalt vóór aanvang van de competitie van elke klasse 

en groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap, promotie 

en degradatie. 

2. De in lid 1 genoemde regeling wordt door het Afdelingsbestuur voor aanvang van de 

competitie gepubliceerd. 

3. Een lid-vereniging kan een schriftelijk verzoek indienen bij de betrokken 

competitieleider om een team in een lagere klasse in te delen dan de klasse(n) waarin het 

team (de teams) op grond van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande 

competitie zou (zouden) worden ingedeeld. 

4. Elk Afdelingsbestuur bepaalt uit welke door haar georganiseerde competitie promotie 

naar de landelijke competitie plaatsvindt. De betrokken landelijke competitieleider wordt 



vóór aanvang van de betrokken landelijke competitie op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 41. Promotie bij keuze 

Indien, nadat de promotie naar en de degradatie uit de landelijke divisies volgens de door 

de HCL vastgestelde regels zijn afgehandeld Pn nadat de promotie en degradatie in de 

afdelingsseniorencompetitie door de ACL zijn afgehandeld, in enige 

afdelingsseniorenklasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen bepaalt het 

Afdelingsbestuur als volgt hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld: 

1. Door plaatsing van jeugdteams welke in een afdelingsseniorencompetitie wensen uit te 

komen en aan de leeftijdseisen van de landelijke dispensatieregeling voldoen. 

2. Door teams met de hoogste rating uit de eerstvolgende lagere klasse te laten 

promoveren, dan wel door de degradatie van de sterkste degradanten ongedaan te maken, 

mits hier geen sprake is van verzwakking van de betreffende teams. 

 

Hoofdstuk 10. Structuur van de afdelingsjeugdcompetitie 

 

Artikel 42. Omvang en structuur van de afdelingsjeugdcompetitie 

1. Het Afdelingsbestuur bepaalt jaarlijks de omvang en de structuur van alle 

afdelingsjeugdcompetities. 

2. In alle afdelingsjeugdklassen is het mogelijk met meer dan één team per afzonderlijke 

groep deel te nemen. 

 

Artikel 43. Promotie en degradatie in de afdelingsjeugdcompetitie 

1. De afdelingsjeugdcompetitie wordt jaarlijks, voor aanvang van de najaarscompetitie 

door de AJCL ingedeeld op basis van de sterkte van de opgegeven teams. 

2. De betrokken competitieleider bepaalt vóór aanvang van de competitie van elke klasse 

en groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap en 

promotie. 

3. De in lid 1 en 2 genoemde regeling wordt door het Afdelingsbestuur voor aanvang van 

de competitie gepubliceerd. 

4. In de afdelingsjeugdcompetitie vindt geen degradatie plaats. Een lid-vereniging kan 

voor de voorjaarscompetitie een schriftelijk verzoek indienen bij de AJCL om in een 

lagere klasse ingedeeld te worden dan de klasse(n) waarin het team (de teams) op grond 

van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande najaarscompetitie zou(den) 

worden ingedeeld. De AJCL kan op basis van de resultaten van de najaarscompetitie een 

team in de voorjaarscompetitie in een lagere klasse indelen. 

5. Elk Afdelingsbestuur bepaalt uit welke door haar georganiseerde competitie promotie 

naar de landelijke competitie plaatsvindt. De betrokken landelijke competitieleider wordt 

vóór aanvang van de betrokken landelijke competitie op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 44. Promotie bij keuze 

Indien, nadat de promotie naar de landelijke jeugdklassen volgens de door het HB 

vastgestelde regels is afgehandeld en nadat de promotie binnen de afdelingsjeugdklassen 

door de AJCL is afgehandeld, in enige afdelingsjeugdklasse alsnog een of meer plaatsen 



vacant komen kan het Afdelingsbestuur deze plaatsen aanvullen door sterke teams uit 

lagere klassen te laten promoveren, dan wel door de degradatie van de sterkste 

degradanten ongedaan te maken, mits geen sprake is van verzwakking van de betreffende 

teams. 

 

Hoofdstuk 11. Slotbepaling 

 

Artikel 45. Beslissing Afdelingsbestuur 

In geval waarin dit reglement niet voorziet beslist het Afdelingsbestuur. Indien tijdens een 

competitiewedstrijd zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor die 

competitiewedstrijd éénmalig de betrokken competitieleider. Hij rapporteert het geval 

waarin dit reglement niet voorzag alsmede zijn beslissing aan het Afdelingsbestuur. 

Adressen afdelingsbestuur en commissies 

 

Voorzitter, H. van Dorsten, Heersmeeth 8, 1851 EJ Heiloo, tel. 072-5333748, 

dorstenhvan@hetnet.nl 

Secretaris, Th.J.J. de Bruin, Boterzwin 2210, 1788 WC Den Helder, tel. 0223-691269, fax 

0223-691270, cor.de.bruin@planet.nl 

Penningmeester, C.A.J. Overtoom, Veranda 10, 1628 JV Hoorn, tel. 0229-270742, 

Gironummer 432775 

Wedstrijdwezen, R.J. van de Water, De Kempenaerstraat 73, 1051 CL Amsterdam, tel. 

020-6844738, ruud.van.de.water@artersia.nl 

Jeugdzaken, mevr. J. Wijker-v.d. Ruit, Spiering 9, 1722 ES Zuid-Scharwoude, tel. 0226-

316753, wijker@iquip.nl 

K.V.S.O., Th. Pieterse, Coversbos 53, 2134 MB Hoofddorp, tel. 023-5615764, 

d.pieterse@athlon.nl 

Toernooi en evenementen, H. Koen, Cole Porterhof 96, 1628 TK Hoorn, tel. 0229-

219865, huubkoen@usa.net 

PR, in- en externe communicatie, K. Mellenbergh, T. Hiddestraat 11, 2041 JG Zandvoort, 

tel. 023-5715497 

 

De commissies 

 

Algemene zaken (w.o. accomodatie, reglementen): H. van Dorsten (adres: zie bestuur) 

Automatisering/Sponsoring: K. Mellenbergh (adres: zie bestuur) 

 

Commissie wedstrijdwezen: R.J. van de Water - voorzitter 

ACL regio zuid: R.J. van de Water (adres: zie bestuur) 

ACL regio noord: E. Baas, Kloosterpoort 78, 1613 ET Grootebroek, tel. 0228-521994, 

baticom@wish.net 

AJCL regio zuid: M. Post, Plantage 3, 1944 LS Beverwijk, tel. 0251-228983 

AJCL regio noord: mevr. J. Wijker-v.d. Ruit (adres: zie bestuur) 

Licenties regio zuid senioren: R.J. van de Water (adres: zie bestuur) 

Licenties regio noord senioren: mevr. J. Wijker-v.d. Ruit (adres: zie bestuur) 



Leden: Carel Cools en Jaap van de Kooij 

 

Commissie Jeugdzaken: Mevr. J. wijker v.d. Ruit - voorzitter 

Licenties regio zuid jeugd: M. Post, Plantage 3, 1944 LS Beverwijk, tel. 0251-228983 

Licenties regio noord jeugd: P. Heemskerk, Versproncklaan 6, 1701 XE Heerhugowaard, 

tel. 072-5715091, p.heemskerk@hccnet.nl 

Ranglijsttoernooi regio zuid: W.L.J. Anema, Legmeerstraat 72, 2131 DX Hoofddorp, tel. 

023-5554040 

Ranglijsttoernooi regio noord: Mevr. J. Wijker-v.d. Ruit (adres: zie bestuur) 

Klim-op toernooi: Rijko Kramer 

Technisch werk: R. Kunst, G.H.A. Zeeuwstraat 40, 1827 PK Alkmaar, tel. 072-5626570 

Coord.afd.training regio: mevr. S. Onderwijzer, Ppaendrechtstr. 91, 1106 BN Amsterdam, 

tel. 06-26304522 

Coord.afd.training regio noord: mevr. J. Wijker-v.d. Ruit (adres: zie bestuur) 

Trainers: Mevr. Elena Timina, dhrn. Robert-Jan ter Beek, Paul Molenaar en Kees 

Montfrooy 

 

Commissie toernooi en evenementen: H. Koen - voorzitter 

Bekerwedstrijden regio zuid: H. Feenstra, Bisonspoor 2220, 3605 LP Maarsen, tel. 0346-

560344, fever@xs4all.nl 

Bekerwedstrijden regio noord: K. Hoogland, Waterrad 116, 1613 CR Grootebroek, tel. 

0228-515498 

Afd.kamp. regio zuid: Vacature 

Afd.kamp regio noord: C.H. Cools, Past. Meriusstraat 129, 1715 VC Spanbroek, tel. 

0226-352417, ccools@xs4all.nl 

10/12 kampen regio noord: Vacature 

Toernooi-assistenten: J. Wijker, C. Cools 

 

Commissie Kadervorming, Sport en Ontwikkeling: Th. Pieterse - voorzitter 

Jeugdvaardigheidsdiploma's: Vacature 

Recreatie: Vacature 

Kindertafeltennisfeest regio zuid: H. Hoonigs, 1e Hugo de Grootstr. 163h, 1052 KP 

Amsterdam, tel. 020-54917269 

Kindertafeltennisfeest regio noord: mevr. S. van der Ley, De Boog 137, 1741 ML 

Schagen, tel. 0224-213090 

Opleidingen: J.TH.J.J. de Bruin (adres: zie bestuur) 

Leden: Wiebe Anema en Piet Keek 

 

Commissie PR, in- en externe communicatie: K. Mellenbergh - voorzitter 

Journalist regio noord: Ed Baas (adres: zie bestuur) 

Samenstellen en verspreiding TTR: Th. Pieterse, G. Vermolen, L.Litjens, L. Spruit, W. 

van Schooten, J. Farenhorst, O. Determan en G. Heidstra 

Afdelingsorgaan: J.Th.J.J. de Bruin (adres: zie bestuur) 

 



Bondsbureau: H. van Dorsten (verantwoordelijk) 

Medewerkster/ledenadministratie: L. Litjens 

Adres: G. van Ledenberchstraat 28, 1052 VH Amsterdam, tel. 020-6818014, 

nttbrn@xs4all.nl 

 

Kascontrole commissie: 

R. Faber, A. Muller, C. Zwaan en H. Fasten 

Reservelid: L. Krom 

 

Bondsraadsleden: 

H. van Dorsten, R.J. van de Water, K. Mellenbergh, J.B. Backhuijs, M.G.M. Frijhoff, B. 

Tolman, E. Baas 

 

Plv. bondsraadleden: 

Th. Pieterse, W.L.J. Anema, H. Fasten, H.A.A. Heijnen 

 


