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MEDEDELINGEN ALGEMEEN 
 

Invullen van het wedstrijdformulier 

Aangezien er nog zeer regelmatig vragen over worden gesteld is het blijkbaar niet voor iedereen even  
duidelijk wat onder het correct invullen van alle gegevens van het bezoekende team valt.  

De gegevens waar het bezoekende team zelf verantwoordelijk voor is en waarvoor ook aan hun een boete 
wordt opgelegd als die niet volledig zijn ingevuld zijn de volgende: 

Bezoekende vereniging en teamnummer 

Naam spelers 
Bondsnummers 

Invaller uit team 
Gewonnen en verloren 

Handtekening 
Spelers die in het dubbelspel zijn uitgekomen 

Met het door beide teams controleren van het wedstrijdformulier en eventueel corrigeren vóór er een  

handtekening wordt gezet voorkomt dat er boetes worden opgelegd die te vermijden zijn. 

 
Mededelingen Senioren-en Duocompetitie   
  
Invallersbepalingen in het voorwoord 

Bij de invallersbepalingen in het voorwoord is de zin onder 1 niet helemaal compleet. De volledige regel is 
als volgt: 

In de 6e klasse regio zuid, de 5e klasse regio noord van de reguliere seniorencompetitie en de  

5e klasse van de duocompetitie mogen spelers van alle teams van een vereniging uitkomend in  
dezelfde klasse bij elkaar invallen. 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10119   VR  15 mrt  20:00   Stede Broec 1            - Duintreffers 1           

10713   MA  25 feb  20:00   Amstelveen 2             - DOV 3                    

12709   MA  25 feb  20:00   Het Nootwheer 13         - JOVO 7                   

13107   DO  21 feb  20:15   HTC 12                   - Het Nootwheer 15         

21108   VR  01 mrt  20:00   DOV 8                    - De Roemer 3              

21127   DI  26 feb  20:00   Olympia (E) 9            - Esopus 6                 
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Mededelingen  Jeugd 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40109   VR  15 mrt  19:00   Amsterdam 3              - HBC 2                    

40309   VR  15 mrt  19:00   Amsterdam 5              - Rapidity 1               

 
 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De indeling en het programma voor de 2e ronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie is naar de  

contactpersonen voor de bekercompetitie gestuurd. De indeling en het programma zijn ook te vinden 
op 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 

€ 

19050 10704 Amstelveen Team 2 geen dubbel ingevuld 5,00 

19072 14109 Het Nootwheer Team 18 W. Kolsteeg persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19073 12007 Oranje Zwart Team 1 geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

19074 20107 Spirit Team 5 geen teamnummer ingevuld 5,00 

19075 12707 Sporting SDO Team 3 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

19076 12007 US Team 9 geen persoonlijke resultaten 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. 

 

 

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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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  
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