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MEDEDELINGEN ALGEMEEN
Gelijktijdig uitkomen in 2 competitiewedstrijden
Het begint de laatste tijd regelmatig voor te komen dat bij het gelijktijdig uitkomen in 2 competitiewedstrijden van
een speler verenigingen achteraf nog het akkoord hiervoor willen regelen. De regels voor het gelijktijdig uitkomen in
twee competitiewedstrijden staan duidelijk in het voorwoord en het moet vóór aanvang van de wedstrijden
conform de regels geregel zijn,
Vanaf heden zullen de regels voor het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden dan ook
strikt gehandhaafd worden.
Wanneer het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden niet geheel conform de regels gebeurt dan zal de
speler in het team waarin hij invalt als ongerechtigd worden beschouwd. Dit heeft wel een boete voor het
ongerechtigd meespelen in een competitiewedstrijd tot gevolg en afhankelijk van het aantal door deze speler
gewonnen partijen wordt eventueel ook uitslag van de wedstrijd gewijzigd.

Mededelingen Senioren-en Duocompetitie
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US 4
US 3
Stede Broec 3
ZTTC 4
Diemen 2
Castricum 2
Het Nootwheer 9
Castricum 3
Esopus 3
DOKO (Z) 1
Disnierats 6
Esopus 5
Olympia (E) 8
TSTZ Haarlem 1
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Het Nootwheer 1
De Victors 1
HBC 2
Spaarne 7
Sporting SDO 2
Rapidity 8
Diemen 3
Het Nootwheer 11
Spirit 1
Stede Broec 6
Esopus 5
Disnierats 6
Stede Broec 13
DOKO (V) 1

Speelweken voorjaarscompetitie 2020 senioren
20 januari t/m 25 januari
speelweek 1
28 januari t/m 1 februari
speelweek 2
3 februari t/m 8 februari
speelweek 3
10 februari t/m 15 februari
vrije week
17 februari t/m 22 februari
vrije week
24 februari t/m 29 februari
vrije week
2 maart t/m 7 maart
speelweek 4
9 maart t/m 14 maart
speelweek 5
16 maart t/m 21 maart
speelweek 6
23 maart t/m 28 maart
vrije week
30 maart t/m 4 april
speelweek 7
6 april t/m 11 april
speelweek 8
13 april t/m 18 april
speelweek 9
20 april t/m 25 april
speelweek 10
Wedstrijden die gespeeld zouden moeten worden op maandag 13 april (2 e paasdag) zullen in het
competitieprogramma reeds vastgesteld staan op maandag 23 maart.
Correspondentie ACL regio Zuid en Afdelingsklassen
De laatste tijd ontvang ik regelmatig e-mails betreffende de tafeltenniscompetitie op mijn privé emailadres. Ik wil iedereen er op attenderen dat alle correspondentie betreffende de tafeltenniscompetitie
gestuurd moet worden naar acl@nttb-hollandnoord.nl. E-mails gestuurd naar mijn privé e-mailadres zullen
vanaf nu niet meer in behandeling worden genomen.
Verplaatsen van wedstrijden
Uit diverse door de ACL’s ontvangen e-mails voor het verplaatsen van wedstrijden blijkt
duidelijk dat het voorwoord bij de competitie door een aantal verenigingen niet of niet goed
gelezen wordt.
Hierdoor is het niet bij iedere vereniging bekend dat de regels voor het verplaatsen van wedstrijden
aangepast zijn. Deze wijziging heeft plaatsgevonden n.a.v. een door de vereniging Esopus voor de
afgelopen ALV ingediend verenigingsvoorstel om het ook in de seniorencompetities toe staan om
wedstrijden in onderling overleg te verplaatsen naar een vrije speelweek. Dit voorstel is met algemene
stemmen aangenomen.
M.i.v. van deze competitie is het dus, buiten de reeds lang bestaande regels, voor het verplaatsen van
een wedstrijd ook toegestaan om in de seniorencompetities wedstrijden in onderling overleg te
verplaatsen naar één van de vrije speelweken. Uiteraard moet hiervoor ook een mail van beide
verenigingen voor toestemming naar de ACL gestuurd worden.
Toevoegen spelers aan een team
Hoewel de regels voor het indienen van een verzoek om een speler of spelers aan een team of teams te
mogen toevoegen duidelijk in het voorwoord bij de competitie staan worden er nog regelmatig verzoeken
ontvangen om een speler aan een team te mogen toevoegen waarvan de vereniging zelf al kan uitzoeken
dat voor deze toevoeging geen toestemming verleend zal worden vanwege het verschil in rating van de
speler en de teamrating.
Er wordt alleen toestemming verleend om een speler aan een team toe te voegen wanneer
deze speler op de ELO ranglijst een rating heeft die niet meer dan 100 punten hoger is dan de
teamrating van het team waaraan de speler moet worden toegevoegd.
Bij het controleren van de rating wordt ook gekeken naar de rating die een speler eventueel in het
verleden heeft gehad. Deze regel is uiteraard niet van toepassing voor nieuwe leden die nog geen rating
hebben.
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Mededelingen Jeugd
Programmawijzigingen jeugd
40108

Nieuwe datum

ZA

21 sep

12:00

Sporting SDO 1

- Rapidity 1

Speelweken voorjaarscompetitie 2020 jeugd
25 januari speeldag 1
1 februari speeldag 2
8 februari speeldag 3
15 februari vrije week
22 februari vrije week
29 februari vrije week
7 maart
speeldag 4
14 maart
speeldag 5
21 maart
speeldag 6
28 maart
vrije week
4 april
speeldag 7
11 april
speeldag 8
18 april
speeldag 9
25 april
speeldag 10
Team teruggetrokken
5e klasse poule A TSTZ Haarlem 2
Alle tegen dit team te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen.
Toevoegen team aan poule
In de 6e klasse poule A is het team Rapidity 2 aan de poule toegevoegd.
Correspondentie met de JCL
De laatste tijd ontvang ik regelmatig e-mails betreffende de tafeltenniscompetitie op mijn privé emailadres. Ik wil iedereen er op attenderen dat alle correspondentie betreffende de tafeltenniscompetitie
gestuurd moet worden naar acl@nttb-hollandnoord.nl. E-mails gestuurd naar mijn privé e-mailadres zullen
vanaf nu niet meer in behandeling worden genomen.

Harry Feenstra Beker Competitie
Inschrijving voor de Harry Feenstra Bekercompetitie 2019/2020 is geopend.
De inschrijfformulieren zijn per e-mail gestuurd naar de wedstrijdsecretarissen senioren en de
toernooicoördinatoren senioren van alle verenigingen in de afdeling tevens is het inschrijfformulier te
vinden op de site van de afdeling onder de kop downloads.
Deze bekercompetitie staat open voor alle verenigingen van de afdeling.
Wilt U meer informatie over deze bekercompetitie dan kunt U contact opnemen met de organisator van
deze competitie Joop Broerse Telefoon 06-53336150 of e-mail
bekerwedstrijden@nttb-hollandnoord.nl

Kalender
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen
Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender.
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Declaraties aan verenigingen
vlg.nr. wedstr.nr.

vereniging

19221

Amstelveen

19250

11804 Amstelveen

19251
19252

Amsterdam 78
12606 ASSV

omschrijving
2x forumulieren jeugd dd. 07.09 niet tijdig ontvangen
Team 4 persoonlijke resultaten foutief ingevuld
Formulier dd. 16.09 niet tijdig in NAS ingevoerd
Team 1 J. Faessen persoonlijke resultaten foutief ingevuld
3 formulieren dd. 20.09 niet tijdig in NAS ingevoerd

bedrag
€
10,00
5,00
10,00
5,00

19253

Castricum

30,00

19254

30104 De Volewijckers

Team 1 duo geen dubbel ingevuld

5,00

19255

40312 DOV

Team 3 jeugd T. Karels & L. Molenaar geen bondsnummers
ingevuld

5,00

19256

40312 DOV

Team 3 geen dubbel ingevuld

5,00

19257

HBC

Declaratie 19231 vervallen

CR
5,00

19258

40509 Limmen

Team 4 Y en Z persoonlijke resultaten foutief ingevuld

5,00

19259

40709 Nieuw-Vennep

Team 3 jeugd B en C persoonljke resultaten foutief ingevuld

5,00

19260

40312

Team 1 jeiugd geen dubbel ingevuld

5,00

19261

13404 Rapidity

Team 10 geen dubbel ingevuld

5,00

19262

40906 Rapidity

Team 2 jeugd X en Y persoonljke resultaten foutief ingevuld

5,00

19263

13306 Spaarne

Team 12 B. v. Loenen persoonljke resultaten foutief ingevuld

5,00

Ping Pong
Alkmaar

19264

Stede Broec

3 fomulieren jeugd dd. 21.09 niet ontvangen

15,00

19265

ZTTC

5 formulieren dd. 20.09 niet tijdig in NAS ingevoerd

50,00

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.
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