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Mededelingen Senioren-en Duocompetitie   
 
Invalbeperkingen, promotieverboden en verleende dispensatie jeugdspelers 

De inval- en promotieverboden plus de aan jeugdspelers verleende dispensaties die van toepassing zijn 

voor de seniorencompetitie voorjaar 2018 kunt u vinden op de SITE van de afdeling. 
 

Speelweken najaarscompetitie 2018 senioren 
3 september t/m 8 september  speelweek 1 

10 september t/m 15 september speelweek 2 
17 september t/m 22 september speelweek 3 

24 september t/m 29 september speelweek 4 

1 oktober t/m 6 oktober  speelweek 5 
8 oktober t/m 13 oktober  speelweek 6 

15 oktober t/m 20 oktober  vrije week 
22 oktober t/m 27 oktober  vrije week 

29 oktober t/m 3 november  vrije week 

5 november t/m 10 november  speelweek 7 
12 november t/m 17 november  speelweek 8 

19 november t/m 24 november  speelweek 9 
26 november t/m 1 december  speelweek 10 

De speelweken van de afdelingsseniorencompetitie en de landelijke senioren competitie lopen niet voor 
100% gelijk. Verenigingen moeten daarom met de mogelijkheid rekening houden dat op zaterdag 

spelende teams in de afdelingscompetitie niet altijd gelijk thuis zullen spelen met  de in de landelijke 

competitie uitkomende teams. 
  

Toevoegen spelers aan een team 
De laatste tijd worden er regelmatig verzoeken ingediend om spelers aan teams toe te voegen die een 

persoonlijke rating hebben die veel hoger is dan de teamrating van de teams waaraan zij moeten worden 

toegevoegd. Hoewel het duidelijk in het voorwoord bij de competitie staat wordt dit blijkbaar toch niet 
goed genoeg gelezen want daarin staat et volgende te lezen over het nog toevoegen van spelers aan een 

team: 
Een speler kan alleen aan een team worden toegevoegd als de desbetreffende speler op de 

NTTB Elo ranglijst een rating heeft die niet hoger is dan de teamrating van het team waaraan 

hij moet  worden toegevoegd. 
Door de afdeling wordt hierbij wel een marge van 20 punten aangehouden. Heeft een toe te voegen 

speler een rating die meer dan 20 punten hoger is dan de teamrating dan zal er geen toestemming 
worden verleend om de speler aan een team toe te voegen. 

Verenigingen kunnen, voor zij een verzoek voor toevoeging indienen, zelf vooraf al checken of de 
toevoeging al dan niet akkoord is. Op de site van de afdeling moet worden geklikt op Ranglijst (ELO) 

daarna moet op het scherm van de ratinglijst in de rechterbovenhoek het bondsnummer van de speler 

ingetikt worden. De gegevens van de speler worden dan zichtbaar en in eerste instantie is van belang de 
hoogte van zijn actuele rating. Vervolgens moet dan op de site van de afdeling achtereenvolgens geklikt 

https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/inval-beperkingen-en-diverse-verboden


worden op competities en teamrating en kan de teamrating van het team waaraan de speler moet 

worden toegevoegd worden gecheckt.  

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
13316   DI  10 apr  20:00   De Volewijckers 4        - Tempo-Team 13            

20429   MA  16 apr  20:00   Stede Broec 11           - Olympia (E) 7            

21420   VR  30 mrt  20:00   Stede Broec 16           - Limmen 7                 

 

Mededelingen  Jeugd 
 
Speeldagen najaarscompetitie 2018 jeugd 

8 september  speelweek 1 

15 september  speelweek 2 
22 september  speelweek 3 

29 september  speelweek 4 
6 oktober  speelweek 5 

13 oktober  speelweek 6 

20 oktober  vrije week 
27 oktober  vrije week 

3 november  speelweek 7 
10 november  vrije week 

17 november  speelweek 8 
24 november   speelweek 9 

1 december  speelweek 10 

 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40213   ZA  21 apr  12:30   Limmen 1                 - HBC 5                    

40228   ZO  15 apr  12:00   HBC 5                    - Limmen 1                 

40523   DI  27 mrt  18:30   Olympia (E) 2            - Diemen 2                 

40616   ZO  15 apr  10:30   Duintreffers 1           - DOKO (Z) 1               

41129   ZA  21 apr  11:00   Amstelveen 4             - Sporting SDO 2           

 

 

  

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De indeling en het programma voor de 2e ronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie is naar alle 
contactpersonen gestuurd tevens is dit op de site van de afdeling te vinden. 

 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
 
 
 
 
 

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


Declaraties aan verenigingen 
 

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

18088 20817 DOV Team 8 dubbel niet ingevuld 5,00 

18089 21218 DOV 9 Team 9 invaller A. Klein geen bondsnummer ingevuld 5,00 

18090  Fusia 2x formulieren dd. 22.03 niet ontvangen 10,00 

18091 13017 GSV Heemstede Team 2 dubbel niet ingevuld 5,00 

18092 13717 Heemskerk Team 2 persoonlijk resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

18093 12616 Het Nootwheer Team 12 dubbel niet ingevuld 5,00 

18094 13517 Het Nootwheer Team 13 dubbel niet ingevuld 5,00 

18095 20317 Noordkop 
Team 1 J. Oosterbeek persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

18096 10717 Olympia Team 2 formulier niet getekend 5,00 

18097 30318 Sporting SDO Team 1 duo dubbel niet ingevuld 5,00 

18098  Spirit declaratie 18074 vervallen cr. 5,00 

18099 11617 Tazano '96 
Team 2 J. Wagemakers persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

18100 12018 Tempo Team Team 9 verkeerde letter groep ingevuld 5,00 

18101 12616 Tempo Team Team 10 dubbel niet ingevuld 5,00 

18102 13316 Tempo-Team Team 13 niet opgekomen 22,50 

18103 12817 TSO Team 3 dubbel niet ingevuld 5,00 

18104 30318 TSO Team 1 duo dubbel niet ingevuld 5,00 

18105 12718 Uitgeest Team 3 teamnummer invaller niet ingevuld 5,00 

18106 11517 VDO Team 2 dubbel niet 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. 

 
 

Colofon 

Tafeltennis Reporter verschijnt gedurende de competitie wekelijks uiterlijk op donderdag.  
Alle niet-ondertekende tekst is voor verantwoording van het afdelingsbestuur. 

Kopijsluiting: maandag 17:00 uur, aanleveren kopij per e-mail in Word en/of Excel. 
 

Redactie en administratie: Carel Cools, e-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl  

Website: NTTB afdeling Holland-Noord  
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