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Algemene mededelingen
Het e-mail adres van Carel Cools, ACL regio noord is weer gewoon beschikbaar als:
acl-noord@nttb-hollandnoord.nl
Wedstrijdboekjes
Wedstrijdboekjes , zowel voor de reguliere- als de duocompetitie, kunnen worden besteld bij de webshop op de site
van het bondsbureau van de NTTB Zoetermeer.
Op deze site moet U rechtsboven klikken op webshop en vervolgens op competitieboekjes. U dient er rekening mee
te houden dat U, indien U nog geen account heeft, dit bij het effectueren van de bestelling eerst moet worden
aangemaakt en er ook meteen via Ideal betaald moet worden.
Wijzigingen in wedstrijdsecretariaat en speelzaal
Opnieuw is gebleken dat lang niet alle verenigingen wijzigingen in het wedstrijdsecretariaat op de juiste wijze
doorgeven. Vaak wordt het alleen in NAS gewijzigd en wordt vergeten om het ook door te geven aan de
competitieleiders en een mail te sturen naar het e-mailadres ttr@nttb-hollandnoord.nl Deze laatste mail is nodig om
ook de gegevens op de site van de afdeling te wijzigen helaas is er geen automatische koppeling van deze tussen
NAS en de site en moet dit op de site handmatig worden gewijzigd. Onder wijzigingen wordt niet alleen verstaan een
nieuwe wedstrijdsecretaris maar ook het wijzigen van het telefoonnummer of e-mailadres van de huidige
wedstrijdsecretaris.
Ook is gebleken dat een aantal verenigingen het telefoonnummer van de speelzaal in NAS heeft gewijzigd terwijl ook
voor wijzigingen die betrekking hebben op de speelzaal via een e-mail moeten worden doorgegeven aan
ttr@nttb-hollandnoord.nl
MEDEDELINGEN SENIOREN- en DUOCOMPETITIE
Verzending wedstrijdformulieren seniorencompetitie regio noord
De wedstrijdformulieren van de seniorencompetitie regio noord moeten niet meer verstuurt worden naar
Carel Cools. Deze wedstrijdformulieren moeten per e-mail of post gestuurd worden naar:
Ruud v.d. Water
De Kempenaerstraat 73
1051 CL Amsterdam
e-mail acl@nttb-hollandnoord.nl
Voor alle andere zaken betreffende de seniorencompetitie regio Noord moet een vereniging gewoon
contact opnemen met Carel Cools e-mail acl-noord@nttb-hollandnoord.nl
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Invalverboden seniorencompetitie najaar 2017
De invalverboden die van toepassing zijn voor de seniorencompetitie najaar 2017 kunt u vinden op de
SITE van de Afdeling.
Promotieverboden:
In de 3e klasse poule G heeft TSTZ Haarlem 4 afgezien van het recht van promotie. Indien dit team in
de poule op de 1e plaats eindigt wordt er een nieuwe eindstand opgemaakt zonder de resultaten van dit
team. Het team dat dan op de 1e plaats eindigt promoveert naar de 2e klasse. Voor degradatie blijft de
eindstand inclusief de resultaten van dit team van toepassing.
Teruggetrokken teams:
De volgende teams heeft zich uit de competitie teruggetrokken:
6e klasse poule D MEO 2
Duo competitie:
4e klasse poule B TSTZ Haarlem 3
4e klasse poule B TSO 1
Overgangsklasse poule B Stede Broec 2
Alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen.
Wijziging wedstrijdsecretariaat
De volgende wedstrijdsecretariaten zijn gewijzigd:
Noordkop wordt H. Houkema telefoon 0223-632380 e-mail j.houkema@quicknet.nl
TSO wordt B. Wimmers e-mail b.wimmers@upcmail.nl
Wijziging speeladres en speeldag United Oost in duocompetitie
In de 5e klasse poule A van de duocompetitie is het speeladres en de speeldag van United Oost gewijzigd.
Het speeladres is geworden:
Amstelcampushal
2e Boerhaavestraat 10
1091 AN Amsterdam
Telefoon 020-663190
Tevens is de speeldag gewijzigd in de vrijdag waardoor de volgende wedstrijden, ook door het op een
datum niet beschikbaar zijn van de nieuwe locatie op de volgende data gespeeld worden:
Overgangsklasse poule B Stede Broec 2
30412 VR 29 sep 20:00 United Oost 1 - HTC 4
30422 VR 27 okt 20:00 United Oost 1 - Sporting SDO 1
30432 VR 10 nov 20:00 United Oost 1 - Uitgeest 1
30437 VR 17 nov 20:00 United Oost 1 - Victory '55 1
Wijziging telefoonnummer zaal
Het telefoonnummer van de zaal van de vereniging GTTC Haarlem is gewijzigd in: 06-23979108
Het telefoonnummer van de zaal van de vereniging Esopus is gewijzigd in: 06-26389622.
Programmawijzigingen senioren
12819
13213
13326
13623
20114

Nieuwe datum

VR
VR
VR
WO
DO

17
27
24
22
02

nov
okt
nov
nov
nov

20:00
20:00
20:00
20:15
20:00

Sporting SDO 2
US 14
VDO 5
GTTC Haarlem 1
Stede Broec 6

-
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Bloemenlust 1
JOVO 7
TSTZ Haarlem 10
Het Nootwheer 17
De Roemer 2

MEDEDELINGEN JEUGD
Wijziging aanvangstijd
3e klasse B aanvangstijd DOV 4 moet zijn 13.00 uur
Wijziging wedstrijdsecretariaat
Het volgende wedstrijdsecretariaat is gewijzigd:
Noordkop wordt H. Houkema telefoon 0223-632380 e-mail j.houkema@quicknet.nl
Teruggetrokken teams
Het volgende team heeft zich uit de competitie teruggetrokken:
6e klasse poule A Amsterdam 78/3
Alle tegen dit team te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen.
Programmawijzigingen jeugd
40424

Nieuwe datum

ZA

11 nov

13:00

Duintreffers 1

- TSTZ Haarlem 1

Harry Feenstra Beker Competitie
De inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Beker Competitie 2017/2018 zijn verstuurt naar alle
wedstrijdsecretarissen senioren en toernooicoördinatoren senioren van de verenigingen.
Het inschrijfformulier is ook te vinden op de site van de afdeling onder downloads.
Op het inschrijfformulier staat bij de finaleavond nog niet bekend ondertussen is bekend dat de
finaleavond gespeeld zal gaan worden op vrijdag 25 mei 2018 in de zaal van de vereniging Flits/Theresia.
Er zijn een aantal vragen over deelname aan deze bekercompetitie ontvangen daarom staat het antwoord
op aan aantal veel gestelde vragen:
-De Harry Feenstra Bekercompetitie staat open voor alle verenigingen van de afdeling Holland-Noord dus
ook voor verenigingen die uitkomen in de regio noord.
-Een speler mag in de bekercompetitie uitkomen voor een andere vereniging dan de vereniging waarvoor
hij competitie speelt.
-Voor deelname aan deze bekercompetitie is het basislidmaatschap van de NTTB voldoende.
-Leden uit leeftijdscategorie Junioren mogen ook deelnemen aan deze bekercompetitie
-Junioren die niet gelijktijdig in de seniorencompetitie uitkomen moeten worden ingeschreven in de klasse
waarin zij bij de senioren tenminste zouden moeten uitkomen en die gerelateerd is aan de klasse waarin
zij in de jeugdcompetitie uitkomen, zie hiervoor het voorwoord najaarscompetitie 2017.
-Een team moet inschrijven in de klasse waarin het in de competitie najaar 2017 uitkomt.
-Een team dat bestaat uit spelers die in verschillende klassen competitie spelen moet inschrijven in de
klasse waarin de hoogst spelende speler uitkomt.
-Spelers die niet in de competitie uitkomen moeten inschrijven in een klasse overeenkomstig hun sterkte.
Na de inschrijving wordt er welk gekeken op welk niveau een dergelijke speler in het verleden heeft
gespeeld.
- Spelers mogen in de bekercompetitie een onbeperkt aantal keer invallen.
Heeft toch nog vragen over deze bekercompetitie dan kan er contact opgenomen worden met de
organisator Joop Broerse telefoon 06-53336150 of e-mail bekerwedstrijden@nttb-hollandnoord.nl

Kalender
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen
Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender.
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Declaraties aan verenigingen
vlg.nr. wedstr.nr.

vereniging

omschrijving

bedrag €

17137

10913 Amsterdam 78

Team 5 formulier niet ontvangen

5,00

17138

12814 ASSV

Team 3 J. Faessen persoonlijke resultaten verkeerd
ingevuld

5,00

17139

13215 ASSV

Team 5 formulier niet ontvangen

5,00

17140

40613 DOV

Team 3 jeugd J. Hage ongerechtigd ingevallen

11,50

17141

10313 Duintreffers

Formulier niet tijdig in NAS ingevoerd

10,00

17142

12014 Het Nootwheer

Team 7 D. de Wit persoonlijke resultaten verkeerd
ingevuld

5,00

17143

10815 HTC

Team 3 R.J. te Beek persoonlijke resultaten verkeerd
ingevoerd

5,00

17144

12114 Rapidity

Team 8 formulier niet tijdig in NAS ingevoerd

17145

12114 Rapidity

Team 8 formulier niet ontvangen

17146

Spaarne

4x formulieren dd. 20.10 niet tijdig in NAS ingevoerd

40,00

17147

Stede Broec

Team 2 teruggetrokken

35,00

10,00
5,00

17148

10515 Tebunus Alkmaar

Team 1 R. Keizer persoonlijke resultaten verkeerd
ingevuld

5,00

17149

12213 ZTTC

Team 8 geen uitslag 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.
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