
1 

 

 
 

  

Tafeltennis Reporter nr. 20 

29 november 2017  

 
 
Algemene mededelingen 

 

  

MEDEDELINGEN SENIOREN- en DUOCOMPETITIE 
 

Verzending wedstrijdformulieren 
Het begint de laatste tijd regelmatig voor te komen dat verenigingen, die tijdens de seniorencompetitie 

meerdere speelavonden hebben, hun wedstrijdformulieren verzamelen en alles tegelijk per e-mail of post 
opsturen. Echter ook bij verenigingen met maar 1 speelavond komt het regelmatig voor dat de 

formulieren pas na 3 of 4 postwerkdagen worden ontvangen. Conform de regels die in het voorwoord 

staan moeten de wedstrijdformulieren uiterlijk twee postwerkdagen na de speeldatum door de afdeling 
ontvangen zijn. Dit is niet alleen van toepassing voor verzending van de formulieren per post maar ook 

voor het opsturen van de formulieren per e-mail. 
M.i.v. van deze week zullen er dan ook boetes worden opgelegd voor het te laat ontvangen van de 

formulieren indien deze later worden ontvangen dan conform de regels is toegestaan. 

 
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. 
 

Team teruggetrokken: 

Het volgende team heeft zich uit de competitie teruggetrokken 
2e klasse poule D HBC 4 

Alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen . 
 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
  

12828   VR  01 dec  20:00   Heemskerk 2              - Sporting SDO 2           

21125   VR  24 nov  20:00   Olympia (E) 9            - De Victors 7             

21226   DI  28 nov  20:00   DOV 10                   - Limmen 4                

https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/inval-beperkingen
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Teamsamenstelling afdelingsseniorencompetities voorjaar 2018 

 

De teamsamenstelling voor de afdelingsseniorencompetitie voorjaar 2018 kan vanaf 26 november in NAS 
worden ingevoerd. Het invoeren in NAS moet Uiterlijk op 9 december gebeurd zijn waarbij U er ook 

aan moet denken dat na het invoeren van de teamsamenstellingen deze ook nog definitief moeten 
worden ingediend. Met teamsamenstellingen die in NAS staan onder de status ‘In Concept’  kan niets 

gedaan worden. 

Het niet tijdig invoeren of niet tijdig definitief indienen van de teamsamenstelling in NAS wordt beboet en 
kan als consequentie hebben dat een vereniging niet voor de competitie wordt ingedeeld. 

In de reguliere competitie mogen er maximaal 6 spelers in een team worden opgesteld alleen 
het laatste team van een vereniging is hiervan uitgezonderd en dit team mag dan ook uit 

meer dan 6 spelers bestaan. 
Het is toegestaan dat een speler zowel in de reguliere competitie als in de duo competitie in een team 

staat opgesteld. Dit hoeft ook niet bij dezelfde vereniging te zijn zolang de desbetreffende speler maar bij 

beide verenigingen competitiegerechtigd is.  
Een speler die zowel in de duo competitie als in de reguliere competitie in een team staat 

opgesteld mag in de duo competitie niet in een lagere klasse uitkomen dan de klasse waarin 
hij in de reguliere competitie uitkomt. 

In de reguliere seniorencompetitie heeft een vereniging alleen recht op plaatsen in een klasse n.a.v.  de 

door teams van een vereniging behaalde resultaten in de competitie najaar 2017.  
Het indienen van een gemotiveerd verzoek tot plaatsing van een team in een hogere klasse is alleen 

mogelijk als er in de teamsamenstelling jeugdspelers uit de leeftijdscategorie junioren moeten worden 
ingevoegd die nog niet eerder aan seniorencompetitie hebben deelgenomen . Het toekennen van een  

aangevraagde extra plaats kan uiteraard alleen worden gehonoreerd als er ook ruimte vrij is in de 
aangevraagde klasse. In NAS is het voor de verenigingen ook mogelijk om bij een team aan te geven om 

het team in een hogere of lagere te laten indelen dan de klasse waar de vereniging recht op heeft. Dit 

kan aangegeven worden bij: ‘Voorkeur voor klasse’ daar kan worden aangeven in welke klasse het 
team eventueel ingedeeld wil worden. Indien een vereniging hiervan gebruikt maakt moet er bij het 

desbetreffende team wel onder opmerkingen een motivatie worden gegeven met daarin de reden 
waarom er voor dit team een afwijkende klasse wordt aangevraagd.  

Verzoeken voor plaatsing in een hogere  klasse kunnen alleen worden gehonoreerd als er na het 

eventueel honoreren van een verzoek, in verband met doorstromende jeugd, in de aangevraagde klasse 
nog ruimte is en het team ook behoort bij de teams met de hoogste rating uit een lagere klasse. 

Verzoeken voor plaatsing in een lagere klasse kunnen alleen worden gehonoreerd als er in de lagere 
klasse ruimte is en het team qua rating ook niet in de hogere klasse thuishoort. Zij er na het al dan niet 

honoreren van deze verzoeken eventueel nog plekken vrij in een klassen dan worden deze plekken 

opgevuld met teams uit lagere klassen in volgorde van rating. 
Indien er bij de opmerkingen geen motivering wordt gegeven voor het aanvragen van een 

afwijkende klasse wordt het verzoek niet in behandeling genomen. 
 

Duo competitie senioren 
De teamsamenstelling voor de duo competitie senioren voorjaar 2018 kan vanaf 26 november in NAS 

worden ingevoerd. Het invoeren in NAS moet Uiterlijk 9 december gebeurd zijn NAS waarbij U er ook 

aan moet denken dat U na het invoeren van de teamsamenstellingen deze ook nog definitief ingediend 
moet worden. Met teamsamenstellingen die in NAS staan onder de status ‘In Concept’ kan niets gedaan 

worden. 
Het niet tijdig invoeren of niet tijdig definitief indienen van de teamsamenstelling in NAS wordt beboet en 

kan als consequentie hebben dat een vereniging niet voor de competitie wordt ingedeeld. 

In de duo competitie mogen in een team maximaal 5 spelers worden opgesteld alleen het 
laatste van een vereniging is hiervan uitgezonderd en mag uit meer dan 5 spelers bestaan. 

Het is toegestaan dat een speler zowel in de reguliere competitie als in de duo competitie in een team 
staat opgesteld. Dit hoeft ook niet bij dezelfde vereniging te zijn zolang de desbetreffende speler maar bij 

beide verenigingen competitiegerechtigd is.  
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Een speler die zowel in de duo competitie als in de reguliere competitie in een team staat 

opgesteld mag in de duo competitie niet in een lagere klasse uitkomen dan de klasse waarin 

hij in de reguliere competitie uitkomt. 
De wedstrijden in de duo competitie duren, vanwege het spelen van maar 5 sets, een stuk korter dan de 

wedstrijden in de reguliere competitie daarom is deze competitie zeer geschikt voor:  
 leden die nu niet aan de reguliere competitie deelnemen omdat de wedstrijden in deze competitie 

te laat zijn afgelopen; 

 leden uit de leeftijdscategorie junioren als eerste kennismaking met de seniorencompetitie; 

 leden die meer dan één maal per week een wedstrijd willen spelen. 

 
De duo competitie is een aparte competitie daarom moet bij de teamopgave voor deze 

competitie de teamnummering beginnen met team 1. 

 
Indien er voldoende teams worden opgegeven zal de duo competitie bestaan uit een hoofdklasse en 1e 

t/m 6e klasse. De hoofd- en 1e klasse zijn afdelingsklassen terwijl de 2e t/m 6e klasse naar regio worden 
ingedeeld. Aangezien de duo competitie pas in het najaar 2016 van start is gegaan kunnen de 

verenigingen voor teams die nog niet aan de duo competitie hebben deelgenomen aangeven in welke 

klasse zij een team willen laten uitkomen. Voor teams die al in de duo competitie zijn uitgekomen is de 
p/d regeling van de competitie najaar 2017 van toepassing. Bij het indelen van de competitie zal er bij 

nieuwe teams aan de hand van de rating van de spelers wel worden gekeken of de opgegeven klasse in 
overeenstemming is met de sterkte de spelers in het team. Gaat een team bestaan uit spelers die nog 

nooit of reeds geruime tijd niet meer in competitieverband zijn uitgekomen, dan zal een dergelijk team 

worden ingedeeld in de door de vereniging opgegeven klasse. Er wordt hierbij dan wel van uitgegaan dat 
een dergelijk team door de vereniging wordt ingeschreven in de klasse die overeenkomt met hun 

speelsterkte. 
In welke klasse er uiteindelijk gespeeld gaat worden is afhankelijk van het aantal teams die voor een 

klasse worden ingeschreven. Indien mogelijk zal er ook in deze competitie zoveel mogelijk gespeeld 
worden in groepen met 6 teams. 

 

Algemene informatie seniorencompetitie 
Bij het invoeren van de teamsamenstelling moet U met het volgende rekening houden: 

A1. Teams moeten op volgorde van sterkte worden opgegeven. De sterkte wordt bepaald aan de hand 
van de teamratings. Op de site van de afdeling is een link geplaatst naar de ELO ranglijst van de NTTB 

indien U daarop klikt daarna op Holland Noord en vervolgens Uw vereniging selecteert krijgt U de 

ratingslijst met de spelers van Uw vereniging te zien. U kunt dan zelf controleren of de teams in een 
klasse in de juiste volgorde staan. De competitieleider kan naar aanleiding van deze, door de computer 

uitgevoerde berekening, de volgorde van de door de vereniging opgegeven teams in een klasse wijzigen. 
A2. Voor het muteren van leden in NAS, zonder dat door hiervoor door de vereniging de toeslag 

competitiegerechtigd over de najaarscompetitie moet worden betaald verwijs ik U naar de handleiding 
ledenadministratie die ieder jaar in de maand december door het bondsbureau in Zoetermeer wordt 

gestuurd naar alle, op de dag van verzending in NAS voorkomende, secretarissen en penningmeesters 

van de verenigingen en de mededeling van het bondsbureau van de NTTB dat U ook in deze TTR kunt 
vinden. 

A3. Nieuwe leden die een vereniging wil gaan opstellen in de teamsamenstelling voor de 
voorjaarscompetitie moeten worden opgegeven als nieuw en competitiegerechtigd lid van de NTTB met 

als ingangsdatum van het lidmaatschap 1 december 2017. Deze leden kunnen dan vanaf 1 december in 

de teamsamenstelling worden opgenomen. 
A4. Bij algemene opmerkingen kunt U de verzoeken kenbaar maken voor het gelijk thuisspelen van de 

teams. De verenigingen worden verzocht om het aantal verzoeken te beperken tot de uiterst 
noodzakelijke. Bij de indeling zal dan gekeken worden of het mogelijk is om de ingediende verzoeken  te 

honoreren. U moet zich wel realiseren dat dit verzoeken zijn en het onmogelijk is om bij het 

indelen van de competitie alle ingediende wensen te honoreren. 
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Regeling gelijktijdig uitkomen jeugdspelers in de jeugd- en afdelingsseniorencompetitie 

Spelers uit de leeftijdscategorie Junioren (geboren in de jaren 2000 t/m 2002) plus eerstejaars senioren 

(geboren in 1999) hebben de mogelijkheid om zonder dispensatieaanvraag gelijktijdig uit te komen in de 
jeugdcompetitie en de afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor zijn de volgende regels van toepassing:  

B1. Opgave kan alleen gebeuren bij het invoeren van de teamsamenstelling in NAS. Voor het later 
toevoegen van een jeugdspeler aan een seniorenteam moet bij de betreffende competitieleider 

toestemming worden gevraagd en die wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. 

B2. Voor het bepalen van de klasse waarin een daartoe gerechtigde jeugdspeler tenminste moet 
uitkomen gelden dezelfde regels als voor het invallen van jeugdspelers in de seniorencompetitie, hierbij 

moet U uitgaan van de klasse waarin de betreffende jeugdspeler in de voorjaarscompetitie 2018 bij de 
jeugd wordt ingedeeld. De volgende regels zijn hiervoor van toepassing: 

Landelijk A niet lager dan 1e klasse senioren 
Landelijk B niet lager dan 2e klasse senioren 

Landelijk C niet lager dan 3e klasse senioren 

1e en 2e klasse niet lager dan 4e klasse senioren 
3e en 4e klasse niet lager dan 5e klasse senioren 

5e en 6e klasse mogen spelen in alle klassen van de seniorencompetitie 
Tevens met U er rekening mee te houden dat in een team voornamelijk bestaande uit 

jeugdspelers altijd minimaal één senior moet staan opgesteld. 

B3. Indien het hoogst spelende seniorenteam uitkomt in een lagere klasse dan de klasse waarin de 
jeugdspeler tenminste moet uitkomen kan de vereniging, gelijktijdig met de invoering van de 

teamsamenstelling, plaatsing aanvragen in een hogere klasse. Voor het geval er geen ruimte is in de 
aangevraagde klasse kan er gelijktijdig dispensatie worden aangevraagd om de speler in een te lage 

klasse te mogen laten spelen. 
B4. Voor jeugdteams die volledig willen gaan deelnemen aan de afdelingsseniorencompetitie in plaats van 

de jeugdcompetitie en waarvoor de vereniging geen recht heeft op een plaats in de laagst toegestane 

klasse waarin deze spelers mogen uitkomen, kan de vereniging een verzoek indienen tot plaatsing in die 
klasse. Dit verzoek zal worden ingewilligd als er een plaats vrij is in die klasse. Om in aanmerking te 

komen voor deze extra plaats moet het team verder afzien van het spelen in de jeugdcompetitie. Tevens 
moet het team in twee achtereenvolgende competities in ongewijzigde samenstelling aan de 

seniorencompetitie deelnemen, anders vervalt het recht op de via dispensatie verkregen plaats. 

B5. Deze regeling is ook van toepassing voor kadetten die om in de seniorencompetitie voorjaar 2018 uit 
te mogen komen op de jeugdranglijst van 1 december 2017 in de betreffende categorie minimaal 1.050 

punten voor jongens en minimaal punten voor meisjes moeten hebben behaald. Voor deze jeugdspelers 
moet een vereniging echter wel altijd vooraf dispensatie aanvragen bij de betreffende competitieleider. 

Voor jeugdspelers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen kan geen dispensatie 

worden aangevraagd om te mogen uitkomen of in te vallen in de seniorencompetitie. 
 

Speelweken afdelingsseniorencompetities 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 zouden moeten worden op 2e paasdag (maandag 2 april) worden in het 

competitieprogramma vastgesteld op maandag 19 februari. 
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Verenigingen die met teams uitkomen in de landelijke seniorencompetitie en ook teams in de 

afdelingscompetitie hebben die gelijktijdig met de landelijke teams willen spelen moeten er rekening mee 

houden dat het speelwekenschema’s van de landelijke- en afdelingscompetitie niet helemaal gelijk loopt. 
Het gelijktijdig thuisspelen zal dus niet altijd mogelijk zijn. 

 
MEDEDELINGEN JEUGD 

 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
41403   MA  04 dec  18:00   United Oost 1            - Sporting SDO 1           

 

Teamsamenstelling afdelingsjeugdcompetitie voorjaar 2018 

De teamsamenstelling voor de afdelingsjeugdcompetitie voorjaar 2018 kan vanaf 26 november  in NAS 

worden ingevoerd. Het invoeren in NAS moet Uiterlijk 16 december gebeurd zijn waarbij U er wel aan 
moet denken dat U na het invoeren van de teamsamenstellingen deze ook nog definitief ingediend moet 

worden. Met teamsamenstellingen die in NAS onder de status ‘In Concept’ staan kan niets gedaan 
worden. 

Het niet tijdig invoeren of niet tijdig definitief indienen van de teamsamenstelling in NAS wordt beboet en 

kan als consequentie hebben dat een vereniging niet voor de competitie wordt ingedeeld.  
De teams zullen in de jeugdcompetitie voorjaar 2018 worden ingedeeld conform de regels zoals die 

vermeldt staan in het voorwoord van de competitie najaar 2017. De afdelingsjeugdcompetitie bestaat uit 
de 1e t/m 6e klasse. Verenigingen kunnen bij hun teamsamenstelling een gemotiveerd verzoek indienen 

om een team in een hogere of lagere klasse in te delen. 

De 6e klasse is alleen bestemd voor net beginnende spelers en niet voor spelers die reeds 
langer lid van een vereniging en reeds enige tijd training hebben gehad. Tevens mogen in 

deze klasse spelers worden opgesteld waarvan duidelijk is gebleken dat zij niet sterk genoeg 
zijn om in de 5e klasse te spelen of voor spelers die reeds in de 6e klasse uitkomen maar die 

in deze klasse nog weinig presteren. 
Het doorgaan van deze klasse is wel afhankelijk van het aantal teams dat er voor wordt opgegeven. 

 

De regeling voor jeugdspelers die  in de seniorencompetitie willen uitkomen en verdere 
algemene informatie kunt U vinden in het stuk over de teamsamenstelling 

afdelingsseniorencompetities.  
Gezien het feit dat de meeste verenigingen die met meerder teams in de jeugdcompetitie uitkomen het 

verzoek indienen om alle teams gelijktijdig thuis te laten spelen wil ik er nogmaals op wijzen dat het niet 

altijd mogelijk is om al deze verzoeken te honoreren.  
 

Speeldagen afdelingsjeugdcompetitie 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 

Dit speelwekenschema komt niet helemaal overeen met het speelwekenschema voor de landelijke 

jeugdcompetitie. In het landelijke schema staat een competitieronde staat gepland wanneer het deze in 
regio krokusvakantie is. Door veel verenigingen is verzocht om voor de afdelingsjeugdcompetitie rekening 
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met deze vakantie  te houden. Om deze reden zijn er in de afdelingsjeugdcompetitie voorjaar 2018 3 vrije 

speelweken achterelkaar. Hierdoor zijn de speelwekenschema’s  voor de landelijke- en 

afdelingsjeugdcompetitie niet helemaal gelijk en is het dus niet altijd mogelijk om teams in de landelijke- 
en afdelingscompetitie op dezelfde zaterdag te laten spelen. 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Het programma voor de 1e ronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie is naar  de contactpersonen van 
de deelnemende verenigingen gestuurd. Het programma is ook te bekijken op de site van de afdeling.  

De wedstrijdformulieren zullen binnenkort worden verzonden. 

 
 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

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

17202 12027 Amstelveen Team 3 uitslag niet tijdig in NAS ingevoerd 10,00 

17203 12027 Amstelveen Team 3 formulier niet ontvangen 5,00 

17204 13227 ASSV Team 5 K. Bergfeld ongerechtigd 4x invallen 22,50 

17205 21527 Backhands  Team 5 H. Nan persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

17206  Disnierats 6x formulieren dd. 24.11 niet ontvangen 30,00 

17207 40711 DOV Team 6 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

17208 13623 GTTC Team 1 J. Moolenaar geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17209 13623 GTTC Team 1 J. Heinen geen bondsnummer Ingevuld 5,00 

17210 13623 GTTC Team 1 formulier foutief in NAS ingevoerd 5,00 

17211  HBC Team 4 teruggetrokken 35,00 

17212 12826 Heemskerk Team 2 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

17213 13623 Het Nootwheer Team 17 J. Pho geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17214 13623 Het Nootwheer Team 17 F. Khoyi geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17215 13623 Het Nootwheer Team 17 Chr. Kramer geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17216 13623 Het Noowheer Team 17 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

17217 11126 Sporting SDO Team 1 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

17218 20625 Puinhoop United Team 1 formulier onvolledig ingevuld 5,00 

17219 12825 Sporting SDO Team 2 T. v.d. Wiel ongerechtigd  22,50 

17220 13826 Tazano '96 Team 5 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

17221 10726 Tempo Team Team 3 uitslag niet tijdig in NAS ingevoerd 10,00 

17222   ZTTC Declaratie 17201 vervallen cr. 5.00 

17223 11022 ZTTC  Team 3 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/harry-feenstra-bekercompetitie
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender


7 

 

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

