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 Tafeltennis Reporter 
 

70e jaargang, nr. 13        18 september 2018 

 
 

Mededelingen Senioren-en Duocompetitie   
 

Invalbeperkingen, promotieverboden en verleende dispensatie jeugdspelers 

De invalbeperkingen, promotieverboden plus de eventueel aan jeugdspelers verleende dispensaties om in 

de seniorencompetitie in een lagere klasse uit te mogen komen dan de klasse waarin zij conform de 

daartoe opgestelde regels tenminste in moeten uitkomen die van toepassing zijn voor de 

seniorencompetitie najaar 2018 kunt u vinden op de SITE van de afdeling. 

Bekijk dit overzicht voor Uw eigen vereniging goed zodat er tijdens de competitie geen 

problemen ontstaan vanwege het in een competitiewedstrijd meespelen van een 

ongerechtige speler. In eventueel voorkomende gevallen heeft dit in ieder geval een boete 

tot gevolg en bij eventuele winstpartijen van de ongerechtige speler zal ook de uitslag van 

de wedstrijd worden gewijzigd. 

 

Correctie p/d regeling duocompetitie 

In het voorwoord staat een typefout in de p/d regeling voor de 3e klasse van de duocompetitie. De juiste 

regeling voor deze klasse is als volgt: 

3e klasse: nr. 1 promoveert naar de 2e klasse als er voor de volgende competitie tenminste voldoende 

teams voor deze klasse worden aangemeld. De nr. 7 degradeert naar de 4e klasse. 

 

Teams teruggetrokken 

De volgende teams hebben zich uit de competitie teruggetrokken: 

3e klasse poule I  DOV 5 

4e klasse poule F The Victory 6 

4e klasse poule I  Het Nootwheer 10 

4e klasse poule M Limmen 3 

6e klasse poule A US 14 

6e klasse poule B Rapidity 13 

Alle tegen deze teams te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen. 

 

Speelavond wijziging 

6e klasse poule D Diemen 6 speelavond moet zijn donderdag. 

 

Wijziging aanvangstijd 

4e klasse poule G MEO 1 aanvangstijd moet zijn 19.45 uur. 

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

Hoewel de regels voor het aan een team toevoegen van een speler duidelijk in het voorwoord bij de 

competitie staat is het blijkbaar toch niet voor iedereen duidelijk dat er hiervoor regels zijn. 

Daarom willen wij de verenigingen nogmaals op onderstaande regel wijzen voor het aan teams toevoegen 

van spelers: 

Wanneer er een verzoek wordt ingediend om een speler aan een team toe te voegen dan mag 

deze speler op de NTTB ELO ratinglijst geen persoonlijke rating hebben die meer dan 100 

punten hoger is dan de teamrating van het team waaraan de speler moet worden 

toegevoegd. Is de persoonlijke rating van de desbetreffende speler meer dan 100 punten 

hoger dan zal het verzoek voor toevoeging altijd afgewezen worden. 

 
Speelweken voorjaarscompetitie 2019 senioren 

28 januari t/m 2 februari speelweek 1 
4 februari t/m 9 februari speelweek 2 
11 februari t/m 16 februari speelweek 3 

18 februari t/m 23 februari vrije week 
25 februari t/m 2 maart vrije week 
4 maart t/m 9 maart speelweek 4 

11 maart t/m 16 maart speelweek 5 
18 maart t/m 23 maart speelweek 6 
25 maart  t/m 30 maart speelweek 7 

1 april t/m 6 april  speelweek 8 
8 april t/m 13 april  speelweek 9 
15 april t/m 20 april speelweek 10 

De speelweken van de afdelingsseniorencompetities en die van de landelijke seniorencompetitie lopen 
ook deze competitie niet volledig gelijk. Verenigingen die in de afdelingsseniorencompetitie uitkomen met 
op zaterdag spelende teams die gelijktijdig of contra de in de landelijke competitie uitkomende teams 

moeten spelen zullen er rekening mee moeten houden dat dit hierdoor niet altijd mogelijk zal zijn.  

 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10310   DO  27 sep  20:00   Victory '55 3            - Rapidity 2               

10507   VR  21 sep  20:00   Olympia (E) 1            - Noordkop 1               

12604   DO  20 sep  20:00   Het Nootwheer 12         - ZTTC 11                  

13205   DO  20 sep  20:00   Het Nootwheer 15         - Diemen 5                 

20211   VR  28 sep  20:00   Spirit 2                 - DOV 4                    

20709   DI  18 sep  20:00   DOKO (Z) 3               - Duintreffers 2           

20906   DO  13 sep  20:00   Disnierats 9             - Olympia (E) 8            

21308   DO  20 sep  20:00   Stede Broec 14           - Limmen 7                 

30127   MA  29 okt  19:45   TSO 1                    - AMVJ 2                   

30205   DO  20 sep  20:00   The Victory 2            - DOKO (V) 1               

 

  

Mededelingen  Jeugd 
 
Wijziging aanvangstijd 
4

e
 klasse poule B The Victory 1 aanvangstijd wordt 10.000 uur 

5
e
 klasse poule A TT Sport/A-Merk 3 aanvangstijd wordt 11.30 uur  

 
Wijziging speellocatie 
In de 4

e
 klasse poule B zullen de volgende 2 wedstrijden niet gespeeld worden in de zaal van Nieuw 

Vennep maar in de zaal van HTC. Dit i.v.m. het feit dat Nieuw Vennep 2 is samengesteld uit spelers van 
deze 2 verenigingen 
40715 6 oktober       Nieuw Vennep 2- Amstelveen 3  

40722 17 november Nieuw Vennep 2-The Victory 1  
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Speeldagen voorjaarscompetitie 2019 jeugd 

2 februari   speelweek 1 
9 februari   speelweek 2 
16 februari   vrije week 

23 februari   speelweek 3 
2 maart  vrije week 
9 maart  speelweek 4 

16 maart   speelweek 5 
23 maart   speelweek 6 
30 maart   speelweek 7 

6 april   speelweek 8 
13 april   speelweek 9 
20 april   speelweek 10 

 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
GEEN 

  

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Bekercompetitie 2018/2019 zijn per e-mail verstuurt naar 

de wedstrijdsecretarissen en de toernooicoördinatoren senioren van alle verenigingen in de afdeling. Het 

inschrijfformulier is ook te downloaden vanaf de site van de afdeling.  

  

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 

Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving 
bedrag 

€ 

18179 40908 Amsterdam 78 Team 1 invaller ongerechtig 11,50 

18180 30105 AMVJ Team 2 duo geen naam vereniging en teamnummer ingevuld  5,00 

18181 30307 De Volewijckers Team 1 duo dubbel niet ingevuld 5,00 

18182 13805 De Volewijckers Team 1 A. Namri persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

18183  DOKO (V) 2x formulieren dd. 14.09 niet tijdig in NAS ingevoerd 20,00 

18184 30307 Heemskerk  Team 1 duo dubbel niet ingevuld 5,00 

18185 40504 HTC Team 2 jeugd dubbel niet ingevuld 5,00 

18186  Limmen Team 3 teruggetrokken 22,50 

18187 11304 Patrios Team 1 dubbel niet ingevuld 5,00 

18188 13505 Patrios Team 3 dubbel niet ingevuld 5,00 

18189 13505 Spaarne Team 10 dubbel niet ingevuld 5,00 

18190 21306 Stede Broec Team 14 dubbel niet ingevuld 5,00 

18191 12106 Tempo-Team  Team 10 verkeerde klasse ingevuld 5,00 

https://www.nttb.nl/holland-noord/downloads
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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18192 11704 Tempo-Team  Team 11 geen naam vereniging en teamnummer  ingevuld 5,00 

18193 30105 The Victory Team 1 duo geen naam vereniging en teamnummer ingevuld  5,00 

18194 11906 US Team 9 M. Einerhand persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

18195 11704 ZTTC Team 4 geen naam vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

18196 12903 ZTTC  Team 12 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

