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Algemene mededelingen 

Maximum aantal spelers per team 
Op 3 juni zijn de verenigingen geïnformeerd over een aanvullend AB besluit over het maximum aantal 

spelers per team. Gezien de ontvangen vragen hierover is het blijkbaar niet voor iedereen even duidelijk 

dat op de laatste ALV een wijziging in het afdelingscompetitiereglement is goedgekeurd waarbij er een 
maximum is gesteld voor het aantal spelers dat in een team mag worden opgesteld. 

Voor de reguliere competitie is dit 6 spelers per team. 
Voor de duo competitie is dit 5 spelers per team. 

Naar aanleiding van door verschillende verenigingen gedane verzoeken heeft het AB een aanvullend  

besluit genomen waarbij het laagste team (dir is het team met het hoogste teamnummer) van een 
vereniging is uitgezonderd van deze regel. 

In de reguliere competitie mag het laagste team van een vereniging uit meer dan 6 spelers bestaan en in 
de duo competitie mag het laagste team uit meer dan 5 spelers bestaan. 

 
Wedstrijdboekjes  

Het aanschaffen van wedstrijdboekjes bij de afdeling is niet meer mogelijk. Indien een vereniging 

wedstrijdboekjes, zowel voor de reguliere- als de duo competitie nodig heeft, kunnen deze worden 
aangeschaft bij de webshop van de NTTB te bereiken via  de site van het bondsbureau van de NTTB 

Zoetermeer www.nttb.nl Op deze site moet U klikken op webshop waarna U vervolgens klikt op andere 
producten en daarna op competitieboekjes. Er moet rekening mee worden gehouden dat, wanneer U nog 

geen account heeft, dit bij het effectueren van de bestelling eerst moet worden aangemaakt en dat de 

bestelling ook meteen via Ideal betaald moet worden. 
 

Correspondentie inzake het verloop van de afdelingscompetities  
Hoewel dit stukje reeds een aantal competities  in de TTR heeft gestaan komt het helaas nog steeds 

regelmatig voor dat er door de competitieleiders e-mails worden ontvangen, betrekking hebbend over de 

competitie, die niet door de wedstrijdsecretaris verstuurd zijn maar door een speler of begeleider van een 
team. 

De verenigingen worden er daarom nogmaals nadrukkelijk op gewezen dat de enige persoon die namens 
de vereniging met de competitieleiders mogen corresponderen de in NAS vermeldde wedstrijdsecretaris 

is. E-mails die betrekking hebben over de competitie en die niet door de wedstrijdsecretaris zijn verstuurd 
zullen dan ook niet in behandeling worden genomen.  

Eventuele boetes die worden opgelegd vanwege een niet door de competitieleider goedgekeurde wijziging 

zullen niet worden gecrediteerd als het verzoek voor goedkeuring van de wijziging niet door de 
wedstrijdsecretaris is gestuurd. 

http://www.nttb.nl/
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Verenigingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat e-mails bestemd voor de competitieleider 

worden gestuurd door de wedstrijdsecretaris en dat deze ook worden gestuurd aan de juiste 

competitieleider. 
Carel Cools 

Ruud v.d. Water 
 

Toevoegen speler aan een team 

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er door een wedstrijdsecretaris een verzoek wordt 
ingediend om een speler aan een team te mogen toevoegen dat niet kan worden ingewilligd omdat  de  

desbetreffende speler een niet competitiegerechtigd lid van de vereniging betreft of in sommige gevallen 
helemaal niet in NAS voorkomt als lid van de vereniging. 

In het voorwoord bij de competitie staat duidelijk dat wanneer een vereniging een speler aan een team 
wil toevoegen de desbetreffende speler vóór het indienen van het verzoek reeds in NAS moet voorkomen 

als competitiegerechtigd lid van de vereniging. Graag dus in het vervolg eerst checken of iemand als 

competitiegerechtigd lid van de vereniging in NAS voorkomt voordat er een verzoek tot toevoeging aan 
een team wordt ingediend. In het verzoek moet ook altijd het bondsnummer van de toe te voegen speler 

worden vermeldt. 

 
Autorisaties in NAS  

Hoewel het ook de afgelopen competitie al een paar keer in de TTR heeft gestaan worden nog regelmatig 
vragen gesteld over het door een vereniging aanvragen of intrekken van een autorisatie in NAS daarom 

meer weer een kleine uitleg.  
Indien een bestuurslid of functionaris van een vereniging voor het uitoefenen van zijn functie autorisatie 

in NAS nodig heeft kan die worden aangevraagd bij het bondsbureau in Zoetermeer d.m.v. het 

contactformulier dat U in NAS kunt vinden onder de functie  help . Als onderwerp moet U dan autorisaties 
selecteren. U kunt dan een autorisatie aanvragen of indien noodzakelijk intrekken.  

Indien een vereniging wil checken wie er van de vereniging momenteel over een autorisatie in NAS 
beschikt  kan dit op de volgende manier gedaan doen:  

In NAS klikt U op bekijken overzichten en vervolgens op gebruikersaccounts.  

U ziet dan een overzicht van alle leden van de vereniging die een autorisatie in NAS hebben en om wat 
voor autorisatie het gaat nl. gegevens muteren of alleen raadplegen informatie. Komen hier nog personen 

op voor waarvan de vereniging het niet meer noodzakelijk vindt dat zij nog een autorisatie in NAS hebben 
kan een verzoek tot intrekken van deze autorisatie via het contactformulier worden ingediend bij het 

bondsbureau in Zoetermeer.  
Autorisaties aanvragen of intrekken kan niet via de afdeling gebeuren maar is alleen mogelijk via het 

bondsbureau in Zoetermeer d.m.v. het contactformulier in NAS. 

 
Mededelingen Senioren- en Duo Competitie 
 

Tijdelijke vervanging wedstrijdsecretariaat Het Nootwheer 
Het wedstrijdsecretariaat senioren van de vereniging Het Nootwheer wordt in de periode van 6 oktober 

t/m 6 november waargenomen door: 
Paul WeiszBlancetta 

Telefoon: 0299-427654 

E-mail: wepweisz@hotmail.com 
 

Tijdelijke vervanging wedstrijdsecretariaat Disnierats 
Van maandag 10 oktober t/m zondag 16 oktober neemt Edward Leeder het wedstrijdsecretariaat waar. 

Mailadres: esther@sonic-equipment.com 
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Verleende dispensatie jeugdspelers: 

Aan de volgende spelers uit de seniorencompetitie, die gelijktijdig in de jeugdcompetitie uitkomen, is 

dispensatie verleend om in de seniorencompetitie in een lagere klasse te mogen uit te komen dan zij 
conform de regels minimaal zouden moeten spelen: 

4067436 M.C. Willemsens TSTZ Haarlem 6e klasse 
4087248 B. Harteveld TSTZ Haarlem 6e klasse 

   

Invalverboden 
Per vergissing zijn bij het maken TTR 12 de invalverboden voor de spelers R. Marinus en F. Meyer van 

Amsterdam 78 en J. Wagemans van Tazano 96, die golden voor de voorjaarscompetitie 2016, opnieuw 
gepubliceerd als invalverboden voor de najaarscompetitie 2016. Voor de huidige competitie zijn deze 

invalverboden echter niet van toepassing. 
 

De volgende invalverboden zijn opgelegd voor de najaarscompetitie 2016: 

I. Bakker 3455783 Noordkop 2 invalverbod voor Noordkop 1 
M. Schaap 3303766 Tempo Team 4 mag alleen invallen in Tempo Team 3 als zowel N. Klaver 3949669 als 

L. van Wassenberg 3249831 ook meespelen. 
 

 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10514   VR  14 okt  20:15   HBC 3                    - Victory '55 3            

10713   VR  14 okt  20:30   Backhands 1              - AMVJ 1                   

13111   DI  11 okt  20:00   VDO 3                    - TSTZ Haarlem 7           

13326   DI  11 okt  20:00   De Volewijckers 2        - AMVJ 5                   

14423   WO  16 nov  20:00   US 16                    - Tazano 96 6              

20315   VR  21 okt  20:00   Noordkop 2               - Olympia (E) 3            

20623   ZA  22 okt  13:00   Stede Broec 10           - Esopus 3                 

21511   VR  07 okt  20:15   Limmen 6                 - Duintreffers 6           

 

 

Senioren DUO Competitie 

                  Nieuwe datum 
GEEN 

  

 

Mededelingen Jeugd 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                Nieuwe datum 
31009   ZA  15 okt  12:00   Amsterdam '78 2          - Diemen 3                 

 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Programma Harry Feenstra Bekercompetitie 
 

De Inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn op 9 september gestuurd naar alle 
wedstrijdsecretarissen en toernooicoördinatoren van de verenigingen. Het inschrijfformulier is ook te 

vinden op de site van de afdeling. Mocht U het inschrijfformulier niet hebben ontvangen dan kunt U het 
ook aanvragen op het e-mailadres acl@nttb-hollandnoord.nl of downloaden op de site van de Afdeling. 

Deelname aan de Harry Feenstra Bekercompetitie staat open voor alle verenigingen uit de afdeling en is 

uitermate geschikt voor spelers die meer willen spelen dan alleen de competitie. 
De sluitingsdatum van de inschrijving is 15 oktober. 
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Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving bedrag € 

16146 13207 De Volewijckers Team 5 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

16147  DOV Terugtrekken boete 16140 CR     25,00 

16148 21511 Limmen Geen wijziging speeldatum doorgegeven 5,00 

16149 31125 Spaarne Team 1 jeugd foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

16150 14410 Tazano 96 
Team 6 M. Pasveer persoonlijke resultaten verkeerd 

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. 
 

 

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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