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Algemene mededelingen 

Verenigingen die de thuiswedstrijden gaan spelen met de plastic bal 
Onderstaande vijf verenigingen hebben tijdig aangegeven dat in de komende afdelingsvoorjaarscompetitie 

bij de thuiswedstrijden bij hun gespeeld gaan worden met de niet celluloid (plastic) bal: 

DOKO (Z) 
Fusia 

Heemskerk 
Oranje Zwart 

TT Sport/A-merk 
Deze verenigingen mogen gedurende de komende competitie geen wedstrijden meer spelen met de 

celluloid bal. Alle overige verenigingen moeten hun thuiswedstrijden gedurende de gehele 

afdelingsvoorjaarscompetitie spelen met de celluloid bal. 
 

Wedstrijdboekjes 
Wedstrijdboekjes kunt U bestellen op het emailadres acl@nttb-hollandnoord.nl . De wedstrijdboekjes 

worden dan z.s.m. per post naar U toegestuurd. U wordt verzocht om in de email te vermelden hoeveel 

boekjes u wilt ontvangen en naar welk adres waar de boekjes gestuurd moeten worden. De kosten van 
de boekjes ( € 2,00 per stuk) vermeerderd met de portokosten zullen in de TTR worden gepubliceerd en 

zullen met Uw vereniging worden verrekend via de halfjaarnota van de afdeling. Wedstrijdboekjes kunnen 
ook bij mij thuis afgehaald worden er moet dan echter wel eerst een afspraak met mij gemaakt worden. 

 
Wijzigingen wedstrijdsecretariaat 

Hierbij willen wij de verenigingen er wederom op wijzen dat indien het wedstijdsecretariaat van een 

vereniging bij de jeugd of senioren wijzigt dit niet alleen in NAS moet worden aangepast maar dat deze 
wijziging ook moet worden doorgegeven aan de desbetreffende competitieleider. Daarnaast moet deze 

wijziging ook worden doorgegeven aan het emailadres ttr@nttb-hollandnoord.nl Na ontvangst van de 
mededeling zal deze wijziging ook in de TTR wordt gepubliceerd en worden de gegevens op de site van 

de afdeling aangepast. Dit gebeurd helaas niet automatisch als U gegevens alleen in NAS wijzigt. 

Voorafgaande is ook van toepassing als niet het wedstrijdsecretariaat wijzigt maar wel het 
telefoonnummer of emailadres, ook dan wordt U verzocht om dit zowel per email aan de desbetreffende 

competitieleider alsmede aan het emailadres ttr@nttb-hollandnoord.nl te melden. 
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Speelweken seizoen 2015/2016 jeugd en senioren: 

 

Competitie najaar 2015 
1e speelweek  7 september t/m 12 september 

2e speelweek 14 september t/m 19 september 
3e speelweek 21 september t/m 26 september 

4e speelweek 28 september t/m 3 oktober 

5e speelweek  5 oktober t/m 10 oktober 
Vrije week 12 oktober t/m 17 oktober 

6e speelweek 19 oktober t/m 24 oktober 
7e speelweek 26 oktober t/m 31 oktober 

8e speelweek  2 november t/m 7 november 
Vrije week 9 november t/m 14 november 

9e speelweek 16 november t/m 21 november 

10e speelweek 23 november t/m 28 november 
 

Competitie voorjaar 2016 
1e speelweek 25 januari t/m 30 januari 

2e speelweek 1 februari t/m 6 februari 

Vrije week 8 februari t/m 13 februari 
Vrije week 15 februari t/m 20 februari 

3e speelweek 22 februari t/m 27 februari 
4e speelweek 29 februari t/m 5 maart 

5e speelweek 7 maart t/m 12 maart 
Vrije Week 14 maart t/m 19 maart 

6e speelweek 21 maart t/m 26 maart 

7e speelweek 28 maart t/m 2 april 
8e speelweek 4 april t/m 9 april 

9e speelweek 11 april t/m 16 april 
10e speelweek 18 april t/m 23 april 

Wedstrijden die gespeeld moeten worden op 2e Paasdag (maandag 28 maart) zullen in het 

competitieprogramma al staan vastgesteld op maandag 14 maart. 
 

Mededelingen Senioren 
 

Wijziging wedstrijdsecretariaat: 

 
Het wedstrijdsecretariaat Olympia SENIOREN, is tijdelijk overgenomen door Nicole de Vries-Straat. 

Gelieve uitsluitend met onderstaand persoon te corresponderen. 
 

Nicole de Vries-Straat 

E-mail: 4vries@quicknet.nl  
Tel.   : 0228-312294 / 06-20055191 

 
Team teruggetrokken 

In de 4e klasse poule B is het team Esopus 8 teruggetrokken. Al de tegen dit team te spelen en reeds 
gespeelde wedstrijden komen hiermee te vervallen. 

 

Verplaatsen wedstrijden 
In het aan de verenigingen toegestuurde voorwoord bij de competitie is helaas niet de volledige tekst 

weergegeven in het gedeelte verplaatsen van wedstrijden daarom volgt hieronder  de volledige tekst. 
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B. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN 

Senioren: 

Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden de volgende wijzigingen toegestaan: 
a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek. 

b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd. 
c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek. 

d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek. 

Over alle wijzigingen dient de ACL door beide verenigingen vooraf per e-mail te worden 
geïnformeerd. 

Overtreding van deze regel zal als niet opkomen van beide teams worden bestraft. 
ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD NA DE 

10E SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN. 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
12210   DI  14 apr  20:00   Heemskerk 3              - HTC 10                   

13614   VR  24 apr  20:00   DOKO (V) 7               - GTTC Haarlem 1           

13629   DO  26 mrt  20:15   GTTC Haarlem 1           - DOKO (V) 7               

20219   DI  31 mrt  20:00   TT Sport/A-Merk 2        - Esopus 2                 

21522   VR  27 mrt  20:00   DOV 11                   - Stede Broec 14           

 

Mededelingen Jeugd 
 

Team teruggetrokken 

In de 6e klasse poule B heeft Diemen6 zich teruggetrokken alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden 

komen hiermee te vervallen. 
 

Wijziging wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat jeugd van de vereniging Spaarne is overgenomen door: 

Ramon Mengerink 

Telefoon: 023-5261614 
Mobiel:06-18879703 

E-mail mengerink.ramon@gmail.com 
 

Verplaatsen wedstrijden 
In het aan de verenigingen toegestuurde voorwoord bij de competitie is helaas niet de volledige tekst 

weergegeven in het gedeelte verplaatsen van wedstrijden daarom volgt hieronder  de volledige tekst. 

B. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN 
Jeugd: 

Jeugdwedstrijden mogen alleen na toestemming van de AJCL worden verplaatst en dienen uiterlijk in de 
week volgend op de oorspronkelijke speelweek te zijn gespeeld. 

Na toestemming dient dit door beide teams per e-mail aan de AJCL te worden bevestigd. 

Wijzigingen van wedstrijden zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd. 
Het verplaatsen van wedstrijden na de 10e speelweek is niet toegestaan.  
 

Programmawijzigingen jeugd 
                   Nieuwe datum 
GEEN 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De tussenstanden van de 2e ronde Harry Feenstra Bekercompetitie zijn te vinden op de site van de 
afdeling. 
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Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

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

15057 30614 DOV Team 5 jeugd persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

15058 14314 Het Nootwheer Team 21 geen uitslag ingevuld 5,00 

15059 13314 Holendrecht Team 3 D. de Voest geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

15060 13314 Holendrecht Team 3 R. Knaack geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

15061 13314 Holendrecht Team 3 H. v. Santen geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

15062  HTC  18 wedstrijdboekjes + porti 42,95 

15063  Rapidity Uitslagen jeugd dd. 21.03 niet tijdig in NAS ingevoerd 30,00 

15064  Spirit 10 wedstrijdboekjes + porti 26,95 

15065 13314 The Victory 
Team 8 G. Hoogervorst geen persoonlijke resultaten 

ingevuld 
5,00 

15066 13314 The Victory Team 8 G. Zukula geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

15067 13314 The Victory Team 8 P. Veth geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

15068 31117 TSO Team 2 jeugd persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

15069 12714 TSO 
Team 4 L. Oudhuis persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

15070 12714 TSO 
Team 4 S. Brekelmans persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

15071 30414 VDO Team 2 jeugd geen uitslag 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 
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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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