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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   
 
Vervolgprogramma’s poules met 7 teams 

De vervolgprogramma’s  voor de Overgangsklasse Poule A en de 5e klasse poule A zijn beschikbaar in 
NAS. 

 

Wijziging wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat senioren bij de vereniging TSTZ Haarlem wordt voorlopig overgenomen door: 

A.J.  Henzen 
e-mail: arno.henzen@tstz-haarlem.nl 

Telefoon 06-22226735 
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Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10322   ZA  06 apr  15:00   The Victory 3            - Tempo-Team 5             

13122   WO  10 apr  20:00   Het Nootwheer 15         - HTC 12                   

13221   DI  26 mrt  20:15   Rapidity 10              - Diemen 5                 

14127   MA  15 apr  20:15   Het Nootwheer 18         - MEO 2                    

 

Team teruggetrokken 
De volgende teams hebben zich uit de competitie teruggetrokken: 

6e klasse poule B Het Nootweer 19 

3e klasse poule A duocompetitie Rapidity 1 
3e klasse poule J TSTZ Haarlem 4 

5e klasse poule A duocompetitie Rapidity 2 
Alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden van deze teams komen hiermee te vervallen. 

 

Naamswijziging Uitgeest 
De vereniging Uitgeest is van naam gewijzigd de vereniging zal nu onder de naam TTAZ in NAS 

voorkomen 
 

Speelweken najaarscompetitie 2019 senioren 

 
9 september t/m 14 september speelweek 1 

16 september t/m 21 september speelweek 2 
23 september t/m 28 september speelweek 3 

30 september t/m 5 oktober speelweek 4 
7 oktober t/m 12 oktober speelweek 5 

14 oktober t/m 19 oktober vrije week 

21 oktober t/m 26 oktober vrije week 
28 oktober t/m 2 november speelweek 6 

4 november t/m 9 november speelweek 7 
11 november t/m 16 november speelweek 8 

18 november t/m 23 november  speelweek 9 

25 november t/m 30 november speelweek 10 
Verenigingen die hun teams die in de afdelingsseniorencompetitie gelijktijdig willen laten thuisspelen 

met teams die uitkomen in de landelijke seniorencompetitie moeten er rekening mee houden dat 
het schema voor de afdelingscompetitie afwijkt van het landelijke schema .Hierdoor kan het dus 

voorkomen dat de teams niet altijd gelijktijdig thuisspelen. Verenigingen die na het bekend worden van 
de competitieprogramma’s problemen hebben met het niet gelijktijdig thuisspelen van de teams zullen 

hiervoor zelf  in onderling overleg met de tegenstanders, binnen de daartoe gestelde regels, een  

oplossing moeten vinden. 
 

Mededelingen  Jeugd 
 
Vervolgprogramma’s poules met 7 en 8 teams 

De vervolgprogramma’s va de 3e klasse poule A, 4e klasse poule A en 5e klasse poule B zijn beschikbaar in 
NAS. 

 
Wijziging gegevens wedstrijdsecretariaat 

De contactgegevens voor de wedstrijdsecretaris jeugd van TTZ Haarlem Arno Henzen zijn als volgt 

gewijzigd: 
e-mail: arno.henzen@tstz-haarlem.nl 

Telefoon 06-22226735 
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Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40319   VR  05 apr  20:15   Limmen 2                 - Rapidity 1               

 

Speeldagen najaarscompetitie 2019 jeugd 

 

7 september  speeldag 1  
14 september  speeldag 2 

21 september  speeldag 3 
28 september  speeldag 4 

5 oktober  speeldag 5 
12 oktober  speeldag 6 

19 oktober  vrije week 

26 oktober  vrije week 
2 november  speeldag 7 

9 november  vrije week 
16 november  speeldag 8 

23 november  speeldag 9 

30 november  speeldag 10 
Verenigingen moeten er rekening mee houden dat dit schema afwijkt van de speeldagen in  

de landelijke competitie waardoor het niet in alle gevallen mogelijk zal zijn om rekening te 
te houden met verzoeken voor het gelijktijdig of contra spelen van de teams uitkomend in de 

afdelingsjeugdcompetitie en de teams uitkomend in de landelijke jeugdcompetitie. 

Verenigingen die na het bekend worden van de competitieprogramma’s hiermee problemen 
hebben zullen hiervoor in onderling overleg met de tegenstanders, binnen de daartoe gestelde  

regels, zelf een oplossing moeten vinden. 
 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 

Alle informatie is 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 

€ 

19145  Amsterdam  4x formulieren dd. 29.03 en 30.03 niet ontvangen 20,00 

19146 11219 Amsterdam 78 Team 5 Y. Wang persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19147 30119 AMVJ Team 1 duo geen dubbel ingevuld 5,00 

19148 21221 Duintreffers Team 3 geen dubbel ingevuld 5,00 

19149 12721 HBC Team 5 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

19150 11521 Holendrecht Team 1 geen vereniging en teamnummer ingevukd 5,00 

19151 11521 Holendrecht Team 1 W. Ekelschot persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/harry-feenstra-bekercompetitie/tussenstanden-2e-ronde
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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19152 20422 Noordkop Geen wijziging doorgegeven 5,00 

19153 20220 Polisport Team1 geen dubbel ingevuld 5,00 

19154 11321 Rapidity  Team 3 F. Schram persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

19155 13019 Rapidity Team 7 teamnummer invaller niet ingevuld 5,00 

19156  Rapidity 2x formulieren dd. 30.03 niet ontvangen 10,00 

19157 20220 Spirit Team 3 geen dubbel ingevuld 5,00 

19158 11521 Tazano 96 Team 2 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

19159 12720 Tempo-Team Team 16 geen dubbel ingevuld 5,00 

19160 30119 TSTZ Haarlem Team 1 geen dubbel ingevuld 5,00 

19161  TSTZ Haarlem Team 4 teruggetrokken 22,50 

19162 20822 TTSport/A-Merk Geen wijziging doorgegeven 5,00 

19163  VDO Formulieren dd,. 29.03 niet tijdig in NAS ingevoerd 20,00 

 
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

