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Tafeltennis Reporter nr. 3 

22 februari 2017  

 
 
Algemene mededelingen 

Aanschaffen wedstrijdboekjes  

Wedstrijdboekjes, zowel voor de reguliere- als de duocompetitie, kunnen alleen nog worden aangeschaft 

via de webshop van de landelijke NTTB deze website is te bereiken is op het adres webshop. Op deze 

site moet U klikken op webshop en vervolgens op competitieboekjes daarna kan er gekozen worden welke 

en hoeveel boekjes U wilt ontvangen. Een vereniging moet er wel rekening mee houden 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.  

 
MEDEDELINGEN SENIOREN- en DUOCOMPETITIE 

 
Invalverboden: 

De automatisering van het competitie gebeuren gaat langzaam maar zeker steeds verder. Deze competitie 
is er gebruik gemaakt van een module die de invalverboden berekend a.d.h.v. de persoonlijke rating van 

de spelers. 

Voor de seniorencompetitie voorjaar 2017 heeft dit de volgende invalboden tot gevolg gehad: 
 Amsterdam 78   2   E. Nissa (1699218) mag alleen invallen in team 1 als F. Gabra (4110812) ook in 

                              dat team meespeelt. 
 Amsterdam 78   2   R. Marinus (1699218) mag alleen invallen in team 1 als F. Gabra (4110182) ook  

                              In dat team meespeelt. 

Amsterdam 78  9 Brien, J. o' (3045203) mag niet invallen in team 8. 

De Victors 9 Oude, C. de (3390527) mag niet invallen in team 8. 

De Victors 9 Oude, C. de (3390527) mag niet invallen in team 7. 

De Victors 6 
Ootes, N. (1957551) mag alleen invallen in team 5 indien Jonker, J. (3265659) ook in 

dat team speelt. 

De Victors 6 
Ootes, N. (1957551) mag alleen invallen in team 4 indien Veelings, O. (3737321) ook in  

dat team speelt. 

De Victors 3 Duin, F.N.C. van (2584539) mag niet invallen in team 1 en 2 

De Victors 3 Neefjes, J. (3519498) mag niet invallen in team 1 en 2 

Disnierats 9 Jansen, B. (3294242) mag niet invallen in team 8. 

Disnierats 9 
Jansen, B. (3294242) mag alleen invallen in team 7 indien Vollmer, R. (3069249) ook in 

dat team speelt. 

Disnierats 6 
Margaroli, T. (3549574) mag alleen invallen in team 5 indien Ark, S. van der (2456786) 

ook in dat team speelt. 

Disnierats 4 Verhoef, A. (3033442) mag niet invallen in team 3 

https://www.nttb.nl/webshop
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Disnierats 4 Man, O. (4041197) mag niet invallen in team 3  

DOKO (Z) 4 Bakker, T. (2424852) mag niet invallen in team 3. 

Esopus 3 
Overtoom, C.A.J. (1539426) mag alleen invallen in team 2 indien Groot, R. (3069710)  

ook in dat team speelt. 

Esopus 3 Mol, J.T.P.M. (3032200) mag niet invallen in team 2. 

Esopus 3 
Hooijman, P.C. (3887980) mag alleen invallen in team 2 indien Groot, R. (3069710) ook 

in dat team speelt. 

HTC 6 Choi, C.H. (2813158) mag niet invallen in team 5. 

Nieuw Vennep 2 
Alderlieste, S. (3457785) mag alleen invallen in team 1 indien Bolhuis, A.J. (2650110) ook 
in dat team speelt. 

Nieuw Vennep 2 
Lai, K.C. (3606245) mag alleen invallen in team 1 indien Bolhuis, A.J. (2650110) ook in dat 

team speelt. 

Rapidity 5 
Eijking, G. (2922020) mag alleen invallen in team 3 indien Lem, J.Q. van de (4136405) ook 

in dat team speelt. 

Rapidity 4 
Suanet, G.A. (1721659) mag alleen invallen in team 3 indien Lem, J.Q. van de (4136405) 

en Dongen, F.G. van (3986645) ook in dat team spelen. 

Spirit 8 Vader, A. (3138739) mag niet invallen in team 7. 

Spirit 4 Hoven, E. van den (2948393) mag niet invallen in team 3. 

Spirit 4 
Hoven, E. van den (2948393) mag alleen invallen in team 2 indien During, H. (1394703) 

ook in dat team speelt. 

Stede Broec 14 Neuvel, S. (1888809) mag niet invallen in team 13. 

Stede Broec 14 
Neuvel, S. (1888809) mag alleen invallen in team 11 indien Wijdenes, H. (3325386) ook in  

dat team speelt. 

Stede Broec 12 Wit, G. de (2283052) mag niet invallen in team 11. 

Stede Broec 11 Ramos, P. (3922251) mag niet invallen in team 10. 

Stede Broec 10 Bot, J. (2999962) mag niet invallen in team 9. 

Stede Broec 10 Bot, J. (2999962) mag niet invallen in team 8. 

Stede Broec 10 
Bot, J. (2999962) mag alleen invallen in team 7 indien Smit, J. (1211078) en Boer, J. de 

(2310493) ook in dat team spelen. 

Stede Broec 10 Bot, J. (2999962) mag niet invallen in team 6. 

Stede Broec 10 
Bot, J. (2999962) mag alleen invallen in team 4 indien Pronk, R. (3031636) ook in dat  

team speelt. 

Stede Broec 4 
Broer, J. (2220119) mag alleen invallen in team 3 indien Brinkkemper, K. (1777804) ook 

in dat team speelt. 

TSTZ Haarlem 5 
Nouris, R.A. (2137057) mag alleen invallen in team 3 indien Mendel, B.M. (3989083) en  

Nouris - Jager, M.J. (3518109) ook in dat team spelen. 

TSTZ Haarlem 5 
Verweij, S. (3583918) mag alleen invallen in team 3 indien Nouris - Jager, M.J. (3518109) 

 en Mendel, B.M. (3989083) ook in dat team spelen. 

TSTZ Haarlem 4 Luiten, J. (2541492) mag niet invallen in team 3. 

TSTZ Haarlem 4 
Horst, L. van de (3123865) mag alleen invallen in team 3 indien Nouris - Jager, M.J.  

(3518109) en Mendel, B.M. (3989083) ook in dat team spelen. 

TSTZ Haarlem 4 
Ee, G. van (3357838) mag alleen invallen in team 3 indien Mendel, B.M. (3989083) ook in 

dat team speelt. 

US 10 Popa, M. (2650495) mag niet invallen in team 9. 

US 10 
Popa, M. (2650495) mag alleen invallen in team 8 indien Kreike, A. (2882432) ook in dat 

team speelt. 

US 8 
Rhebergen, P. (3950717) mag alleen invallen in team 7 indien Zijlstra, P. (3586437) ook in 

dat team speelt. 

US 6 
Vijaykumar, A. (4166777) mag alleen invallen in team 4 indien Lierop, N. van (3010494) 

ook in dat team speelt. 

US 5 
Kappers, N. (3456488) mag alleen invallen in team 4 indien Lierop, N. van (3010494) en 
Visser, M. (3122990) ook in dat team spelen. 
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US 5 
Kappers, N. (3456488) mag alleen invallen in team 3 indien Jeu, M. de (3238563) ook in 

dat team speelt. 

US 4 
Scheffer, S. (1700792) mag alleen invallen in team 3 indien Jeu, M. de (3238563) ook in  
dat team speelt. 

ZTTC 10 Poulen, A.A. (2940395) mag niet invallen in team 9. 

ZTTC 10 Poulen, A.A. (2940395) mag niet invallen in team 8. 

ZTTC 10 Poulen, A.A. (2940395) mag niet invallen in team 7. 

ZTTC 10 Poulen, A.A. (2940395) mag niet invallen in team 6. 

ZTTC 10 Poulen, A.A. (2940395) mag niet invallen in team 5. 

ZTTC 7 Torun, H.M. (3628823) mag niet invallen in team 6. 

ZTTC 3 
Bonsen, C. (1821881) mag alleen invallen in team 1 indien Duijse, L. van (2517011) ook in 
dat team speelt. 

ZTTC 3 
Mulder, T. (2388721) mag alleen invallen in team 1 indien Duijse, L. van (2517011) ook in 

dat team speelt. 

ZTTC 3 
Horst, M. van de (2481171) mag alleen invallen in team 1 indien Duijse, L. van (2517011) 

ook in dat team speelt. 

ZTTC 3 
Visser-Krook, L.A. (2975251) mag alleen invallen in team 2 indien Hage, M.G. (2881931) 

ook in dat team speelt. 

ZTTC 3 
Visser-Krook, L.A. (2975251) mag alleen invallen in team 1 indien Duijse, L. van (2517011) 

ook in dat team speelt. 

ZTTC 2 
Potma, L. (2115885) mag alleen invallen in team 1 indien Duijse, L. van (2517011) ook in 
dat team speelt. 

ZTTC 2 
Lotthior, J. (3964635) mag alleen invallen in team 1 indien Duijse, L. van (2517011) ook in 
dat team speelt. 

 

Promotieverboden: 
Het volgende team heeft een promotieverbod opgelegd gekregen: 

Hoofdklasse A  De Victors 3 
Het volgende team heeft  voor de voorjaarscompetitie 2017 afgezien van het recht op promotie: 

3e klasse poule G   TSTZ Haarlem 4 
Dit houdt in dat indien dat indien één van deze teams in de eindstand van de competitie in hun poule op 

de 1e plaats eindigt er een nieuwe eindstand zal worden opgemaakt zonder de resultaten van het 

desbetreffende team. Het team wat dan op de 1e plaats eindigt promoveert. 
Voor degradatie blijft de eindstand, inclusief de resultaten die behaald zijn tegen deze teams, van 

toepassing. 
 

Wijziging wedstrijdsecretariaat: 

Het wedstrijdsecretariaat van de vereniging US is overgenomen door: 
Rianne Strik 

Telefoon 06-21699664 
E-mail uswedstrijdsecretariaat@gmail.com 

 

Wijziging speelavond: 
4e klasse poule L Doko (V) 5 speelavond wordt de dinsdag. 

 
Teruggetrokken teams: 

De volgende teams hebben zich uit de competitie teruggetrokken: 
5e klasse poule F Holendrecht 2 

4e klasse poule A duocompetitie Patrios 5 

2e klasse poule E Heemskerk 1 
Alle door deze teams te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen. 

 
 

mailto:uswedstrijdsecretariaat@gmail.com
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Dispensatie spelers jeugdcompetitie: 

Aan de volgende spelers die ook in de jeugdcompetitie uitkomen is dispensatie verleend om in de 

afdelingsseniorencompetitie in een lagere klasse uit te komen dan zij zouden moeten spelen gezien de 
klasse waarin zij in de jeugdcompetitie spelen: 

Diemen 1 3821772 W. De Gast 3e klasse 
Diemen 1 3945241 P. Ceelie 3e klasse 

TSTZ Haarlem  9 4087428 B. Harteveld 5e klasse 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
12919   DO  23 feb  20:00   Tempo-Team 11            - The Victory 4            

13911   VR  10 mrt  20:00   Het Nootwheer 19         - De Volewijckers 3        

              

MEDEDELINGEN JEUGD 

 
Wijziging speeladres wedstrijd 40124 

Wedstrijd 40124 DOV 1 – HBC 3 wordt niet gespeeld bij DOV maar in de zaal van The Victory Weesp 
aanvang 11.00 uur. 

  
Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40509   ZA  08 apr  11:00   Amsterdam 4              - VDO 1                    

40524   ZA  04 mrt  13:00   VDO 1                    - Amsterdam 4              

41228   ZO  05 mrt  10:15   HBC 8                    - Nieuw Vennep 3           

  
  

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Programma Harry Feenstra Bekercompetitie 
De indeling en het programma voor de 2e ronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie is gestuurd naar 

de contactpersonen van de verenigingen. Tevens is het programma te vinden op de site van de afdeling 

onder de button Harry Feenstra Bekercompetitie.        
Let op de volgende poule nummers hebben een andere speeldatum gekregen: 10201 – 20201 - 40505 

 
 

Wijziging contactpersoon 

De contactpersoon van de vereniging Spaarne is gewijzigd in: 
Ramon Mengerink 

Telefoon: 06-29355384 
 e-mailadres: mengerink.ramon@gmail.com 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/harry-feenstra-bekercompetitie/indeling-en-programma-2e-ronde
mailto:mengerink.ramon@gmail.com
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender


5 

 

Declaraties aan verenigingen 
 

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

17015 40907 Amsterdam 78 Team 1 jeugd J. v.d. Ploeg ongerechtigd 11,50 

17016 41309 Spaarne Team 2 jeugd verkeerd wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

17017 20109 Spirit  Wedstrijdnummer fout 5,00 

17018 11307 Sporting SDO 
Team 1 R. v.d. Laan 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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