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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: 

Deze kunt u vinden op de volgende LINK. 
 

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. 

 

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 

 
 

 
 

https://www.nttb.nl/webshop
https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/inval-beperkingen
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Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10323   DO  06 apr  20:00   The Victory 2            - De Victors 3             

12215   DO  20 apr  20:15   GTTC Haarlem 1           - Het Nootwheer 10         

20630   ZA  08 apr  17:00   Stede Broec 8            - Spirit 6                 

 

              

Speelweken afdelingsseniorencompetitie seizoen 2017/2018 
 
Competitie najaar 2017 
11 september t/m 16 september  speelweek 1 
18 september t/m 23 september speelweek 2  
25 september t/m 30 september speelweek 3 
2 oktober t/m 7 oktober speelweek 4 
9 oktober t/m 14 oktober vrije week 
16 oktober t/m 21 oktober speelweek 5 
23 oktober t/m 28 oktober vrije week 
30 oktober t/m 4 november speelweek 6 
6 november t/m 11 november speelweek 7 
13 november t/m 18 november speelweek 8 
20 november t/m 25 november speelweek 9 
27 november t/m 2 december speelweek 10 
 
Competitie voorjaar 2018 
29 januari t/m 3 februari speelweek 1 
5  februari t/m 10 februari speelweek 2 
12 februari t/m 17 februari speelweek 3 
19 februari t/m 24 februari vrije week 
26 februari t/m 3 maart vrije week 
5 maart t/m 10 maart  speelweek 4 
12 maart t/m 17 maart speelweek 5 
19 maart t/m 24 maart speelweek 6 
26 maart t/m 31 maart speelweek 7 
2 april t/m 7 april  speelweek 8 
9 april t/m 14 april  speelweek 9 
16 april t/m 21 april speelweek 10 
Wedstrijden die gespeeld moeten worden op 2e paasdag (maandag 2 april) worden in het 
competitieprogramma vastgesteld op maandag 19 februari.  
Verenigingen die teams hebben in de landelijke seniorencompetitie en teams die uitkomen in de 
afdelingsseniorencompetitie en gelijktijdig met de landelijke teams willen spelen moeten er rekening mee 
houden dat zowel in het najaar en het voorjaar de  speelwekenschema’s van de landelijke- en 
afdelingscompetitie niet helemaal gelijk zijn. Het gelijktijdig thuisspelen zal dus niet altijd mogelijk zijn.  

 

 
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 
40222   ZA  29 apr  11:00   Amsterdam 3              - HTC 2                    

40413   ZA  29 apr  12:00   Nieuw Vennep 1           - Spirit 2                 
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Speelweken afdelingsjeugdcompetitie seizoen 2017/2018 
 
Competitie najaar2017 
Zaterdag 16 september speelweek 1 
Zaterdag 23 september speelweek 2 
Zaterdag 30 september speelweek 3 
Zaterdag 7 oktober  speelweek 4 
Zaterdag 14 oktober vrije week 
Zaterdag 21 oktober speelweek 5 
Zaterdag 28 oktober vrije week 
Zaterdag 4 november speelweek 6 
Zaterdag 11 november speelweek 7 
Zaterdag 18 november speelweek 8 
Zaterdag 25 november    speelweek 9 
Zaterdag 2 december speelweek 10 
 
Competitie voorjaar 2018 
Zaterdag 27 januari speelweek 1 
Zaterdag 3 februari speelweek 2 
Zaterdag 10 februari speelweek 3 
Zaterdag 17 februari  vrije week 
Zaterdag 24 februari vrije week 
Zaterdag 3 maart  vrije week 
Zaterdag 10 maart  speelweek 4 
Zaterdag 17 maart  speelweek 5 
Zaterdag 24 maart  speelweek 6 
Zaterdag 31 maart  speelweek 7 
Zaterdag 7 april   speelweek 8 
Zaterdag 14 april  speelweek 9 
Zaterdag 21 april  speelweek 10 
Deze twee speelwekenschema’s komen niet helemaal overeen met het landelijke speelwekenschema 
voor de jeugdcompetitie omdat in het landelijke schema zowel in het najaar als in het voorjaar een 
competitieronde staat gepland wanneer het deze in regio herfst- en krokusvakantie is. Door veel 
verenigingen is verzocht om voor de afdelingsjeugdcompetitie met deze vakanties in het schema rekening 
te houden. Om deze reden zijn er 3 vrije weken in de afdelingsjeugdcompetitie voorjaar 2018 
achterelkaar. Om deze reden zijn de speelwekenschema’s voor de landelijke- en afdelingscompetitie niet 
helemaal gelijk zijn. Het op dezelfde zaterdag laten spelen van de teams in de landelijke- en 
afdelingscompetitie is dus niet altijd mogelijk.    
 

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  

 
 

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
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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Declaraties aan verenigingen 
De boete van vorige week opgelegd aan de vereniging DOKO (V) heeft het volgnummer 17036 gekregen 
 

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

  DOKO (V) Vorige week geen nummer vermeld dit is geworden 17036  

17037 30221 Fusia Team 1 duo geen uitslag ingevuld 5,00 

17038 11818 Het Nootwheer 
Team 8 P. Weisz Blanchetta persoonlijke resultataten 

verkeertd ingevuld 
5,00 

17039 30323 Patrios Team 6 due formulier onvolledig ingevuld 5,00 

17040 14216 Rapidity Team 12 R. Feenstra geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17041 14216 Rapidity Team 12 S. v. Gellekom geen bondsnummer ingevul 5,00 

17042 20414 Tebunus Alkmaar Boetenr. 17031 teruggetrokken CR      22,50 

17043 20414 Tebunus Alkmaar Achterzijde formulier niet opgestuurd 5,00 

17044 12317 VDO Team 3 Y. Mets geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17045 10916 Victory 55 Team 5 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 

mailto:ttr@nttb-hollandnoord.nl
https://www.nttb.nl/holland-noord

