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Algemene mededelingen 

Wijzigingen wedstrijdsecretariaat  
Hoewel er deze competitie maar ook in voorafgaande competitie weken achtereen in de TTR een stukje 

staat over hoe te handelen bij wijzigingen van het wedstrijdsecretariaat van een vereniging blijkt dat dit 

nog steeds niet bij iedere vereniging duidelijk is. In NAS zijn er wederom nieuwe wedstrijdsecretarissen 
aangetreden of zijn de  contactgegevens gewijzigd van reeds in functie zijnde wedstrijdsecretaris zonder 

dat dit is doorgegeven en waardoor dit ook niet in de TTR is gepubliceerd.  
Daarom willen wij nogmaals op onderstaand stukje wijzen en hopen dat de verenigingen nu eindelijk eens 

de wijzigingen gaan doorgeven. 
 

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 e-mailadres 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 e-mailadres ttr@nttb-hollandnoord.nl door te geven. 
 

Teamsamenstelling competitie najaar 2015 Jeugd en Senioren  
 

Senioren:  

De teamsamenstelling voor de afdelingsseniorencompetitie najaar 2015 kan vanaf 1 mei worden 
ingevoerd in NAS, terwijl de teams uiterlijk 12 juni in NAS moeten zijn ingevoerd.                

U dient er ook aan te denken dat U na het invoeren van de teamsamenstelling deze door U ook  definitief 
moet worden ingediend. Het niet tijdig invoeren of niet tijdig definitief indienen van de teamsamenstelling  

in NAS wordt beboet en kan als consequentie hebben dat een vereniging niet voor de  competitie 

wordt ingedeeld.  
Een vereniging heeft alleen recht op plaatsen in een klasse  n.a.v. de resultaten die behaald zijn door de 

teams van een vereniging in de competitie voorjaar 2015.  
Het indienen van een verzoek tot plaatsing van een team in een hogere klasse is alleen mogelijk als er 

nieuwe jeugdspelers in de teamsamenstelling ingevoegd moeten worden. Toekenning van de 

aangevraagde extra plaats kan uiteraard alleen plaatsvinden als er ook ruimte in de aangevraagde klasse 
is. Zijn er, na toekenning van i.v.m. in te voegen nieuwe jeugdspelers aangevraagde dispensaties, 
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eventueel nog plaatsen vrij in een klasse dan worden deze plaatsen altijd opgevuld met teams die 

hoogste rating hebben in een lagere klasse.  

Aanvragen voor dispensatie, niet betrekking hebbende op het toevoegen jeugdspelers, 
worden niet in behandeling genomen.  

 
Jeugd:  

De teamsamenstelling voor de afdelingsjeugd- en de pup/welpcompetitie najaar 2015 kan vanaf 1 mei 

worden ingevoerd in NAS, terwijl de teams uiterlijk 12 juni in NAS moeten zijn ingevoerd.  
U dient er ook aan te denken dat na het invoeren van de teamsamenstelling deze door U ook definitief 

moet worden ingediend. Het niet tijdig invoeren of niet tijdig definitief indienen van de teamsamenstelling 
in NAS wordt beboet en kan als consequentie hebben dat een vereniging niet voor de competitie 

wordt ingedeeld.  
De teams zullen in de jeugdcompetitie najaar 2015 worden ingedeeld conform de regels zoals die 

vermeldt staan in het voorwoord van de competitie voorjaar 2015. 

De afdelingsjeugdcompetitie bestaat uit de 1e t/m 6e klasse. De 6e klasse is bestemd voor spelers die voor 
het eerst competitie gaan spelen en voor spelers waarvan duidelijk gebleken is dat zij niet sterk genoeg 

zijn om in de 5e klasse uit te komen. Het doorgaan van deze klasse is wel afhankelijk van het aantal 
teams dat er voor wordt opgegeven. 

Indien een verenging één of meerdere teams aan de pup/welpcompetitie wil laten deelnemen  moet U 

er rekening mee houden dat U voor deze competitie weer moet beginnen met team 1 en beslist niet 
moet doornummeren vanuit het laagste teamnummer uit de jeugdcompetitie, dit vanwege het feit dat de 

pup/welpcompetitie een aparte competitie is.  
In de pup/welp competitie kunnen teams worden ingeschreven voor de 1e en 2e klasse.  

De 2e klasse is bestemd voor teams met spelers die voor het eerst competitie gaan spelen. De 
uiteindelijke indeling van de pup/welpcompetitie is afhankelijk van het aantal teams die voor deze 

competitie worden opgegeven.  

In  teams die uitkomen in de pup/welpcompetitie mogen alleen spelers worden opgesteld die 
vallen onder de leeftijdscategorieën pupillen en welpen, spelers uit andere 

leeftijdscategorieën worden in deze competitie niet geaccepteerd.  
 

Algemene info: 

Bij het invoeren van de teamsamenstelling moet U met het volgende rekening houden:  
A1. Teams moeten op volgorde van sterkte worden opgegeven. De sterkte wordt bepaald a.d.h.v. de 

teamratings naar aanleiding van deze berekening kan de competitieleider de volgorde van de door de 
vereniging opgegeven teams in een klasse wijzigen. 

A2. Voor het muteren van leden in NAS, zonder dat door hiervoor door de vereniging de toeslag 

competitiegerechtigd over de najaarscompetitie hoeven betalen te verwijs ik U naar de handleiding 
ledenadministratie die vorig jaar december door het bondsbureau in Zoetermeer is gestuurd naar allen, 

toen in NAS voorkomende, secretarissen en penningmeesters van de verenigingen.  
A3. Nieuwe leden, die een vereniging wil gaan opstellen in de teamsamenstelling voor de 

najaarscompetitie moet worden opgegeven als nieuw en competitiegerechtigd lid van de NTTB met als 
ingangsdatum van het lidmaatschap 1 juni 2015.  Deze leden kunt U dan vanaf 1 juni opnemen in de 

teamsamenstelling van Uw vereniging.  

Regeling gelijktijdig uitkomen jeugdspelers in de jeugd- en afdelingsseniorencompetitie 
Spelers uit de leeftijdscategorie Junioren (geboren in de jaren  1998 t/m 2000) plus eerstejaars senioren 

(geboren in 1997) hebben de mogelijkheid om, zonder dispensatieaanvraag, gelijktijdig uit te komen in de 
jeugd- en afdelingsseniorencompetitie. Hiervoor zijn de volgende regels van toepassing:  

B1. Opgave kan alleen gebeuren bij het invoeren van de teamsamenstelling in NAS. Voor het later 

toevoegen van een jeugdspeler aan een seniorenteam is toestemming nodig van de betreffende 
competitieleider en wordt alleen bij hoge uitzondering toegestaan. 

B2. Voor het bepalen van de klasse waarin een speler tenminste moet uitkomen gelden dezelfde regels 
als voor het invallen van jeugdspelers in de seniorencompetitie, hierbij moet U uitgaan van de klasse 



3 

 

waarin de desbetreffende jeugdspeler in de najaarscompetitie 2015 bij de jeugd wordt ingedeeld. De 

volgende regels zijn hiervoor van toepassing: 

Landelijk A Niet lager dan 1e klasse senioren  
Landelijk B niet lager dan 2e klasse senioren 

Landelijk C niet lager dan 3e klasse senioren 
1e en 2e klasse niet lager dan 4e klasse senioren   

3e en 4e klasse niet lager dan 5e klasse senioren 

5e en 6e klasse mogen spelen in alle klassen van de seniorencompetitie 
B3. Indien het hoogst spelende seniorenteam uitkomt in een lagere klasse dan de klasse waarin de 

jeugdspeler tenminste moet uitkomen kan de vereniging, gelijktijdig met de invoering van de 
teamsamenstelling, dispensatie aanvragen voor een hogere klasse. Voor het geval er geen ruimte is in de 

aangevraagde klasse kan er gelijktijdig dispensatie worden aangevraagd om de speler in een te lage 
klasse te mogen laten spelen. 

B4. Aan een team uitkomend in de seniorencompetitie mogen maximaal 2 spelers zoals vermeldt in het 

bovenste gedeelte van de regeling uitkomen. 
B5. Voor jeugdteams die volledig willen gaan deelnemen aan de seniorencompetitie in plaats van de  

jeugdcompetitie en waarvoor de vereniging geen recht heeft op een plaats in de laagst toegestane klasse 
waarin deze spelers mogen uitkomen, kan de vereniging een verzoek indienen tot plaatsing in die klasse. 

Dit verzoek zal worden ingewilligd als er een plaats vrij is in die klasse. Om in aanmerking te komen voor 

deze extra plaats moet het team verder afzien van het spelen in de jeugdcompetitie. Tevens moet het 
team in twee achtereenvolgende competities in ongewijzigde samenstelling aan de seniorencompetitie 

deelnemen, anders vervalt het recht op de via dispensatie verkregen plaats. 
B6. Deze regeling is ook van toepassing voor kadetten die ,om in de seniorencompetitie najaar 2015 uit 

te mogen komen, op de jeugdranglijst van 1 juni 2015 in de betreffende categorie tenminste 1.050 
punten voor jongens en 850 punten voor meisjes moeten hebben behaald. Voor deze jeugdspelers moet 

een vereniging echter wel altijd vooraf dispensatie aanvragen bij de desbetreffende competitieleider. 

Voor jeugdspelers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen kan geen dispensatie 
worden aangevraagd om te mogen uitkomen of in te vallen in de seniorencompetitie. 

 
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 
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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. 
 

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. 
 

Mededelingen Senioren 
 
Programma vervolgpoules 

Het programma voor vervolgpoules is in NAS beschikbaar voor de verenigingen. De vervolgpoules zijn van 
toepassing voor de poules die uit 7 teams bestonden t.w. 5e klasse poule A, 5e klasse poule B. 

 
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 
Senioren: 

Voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden de volgende wijzigingen toegestaan: 
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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 
10730   VR  24 apr  20:00   Olympia (E) 1            - ASSV 1                   

14429   WO  22 apr  20:00   US 13                    - MEO 3                    

20328   VR  24 apr  20:00   Spirit 2                 - Backhands 2              

21230   DO  23 apr  20:00   Disnierats 10            - DOV 8                    

22103   VR  17 apr  20:00   DOV 11                   - De Victors 7             

 

Wijziging wedstrijdsecretaris 
Wedstrijdsecretaris Disnierats wordt tijdelijk overgenomen door E. Leeder.  

Het mailadres competitie@disnierats.nl is in deze periode door gelinkt. 
 

Mededelingen Jeugd 
 
Programma vervolgpoules 

Het programma voor vervolgpoules is in NAS beschikbaar voor de verenigingen. De vervolgpoules zijn van 
toepassing voor de poules die uit 7 en 8 teams bestonden t.w. 2e klasse poule A, 3e klasse poule A, 5e 

klasse poule C en 6e klasse poule A. 
 

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. 

 
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 omschrijving bedrag € 

15108  Backhands Formulieren dd. 17.04 niet tijdig in NAS ingevoerd 20,00 

15109  Backhands Formulier jeugd dd. 18.04 niet tijdig ingevoerd in NAS 10,00 

15110 20625 Duintreffers Wedstrijdnummer fout 5,00 

15111 12525 Het Nootwheer Team 9 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

15112 13327 Holendrecht Team 3 geen wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

15113 10427 HTC Team 4 R.J. te Beek geen bondsnummer ingevuld 5,00 

15114  Olympia 10 wedstrijdboekjes + porti 26,95 

15115 30525 Olympia 
Team 2 jeugd J. v.d. Willik persoonlijke resultaten 

verkeerd ingevuld 
5,00 

15116 20727 Olympia Wedstrijdnummer fout 5,00 

15117  Puinhoop United 2 wedstrijdboekjes + porti 7,45 

15118  Rapidity 4x formulieren senioren dd. 17.04 niet ontvangen 20,00 

15119 31403 Spirit 
Team 1 jeugd O. Coenraads persoonlijke resultaten 

verkeerd ingevuld 
5,00 

15120  Spirit Formulier jeugd dd. 18.04 niet ontvangen 5,00 

15121  Tebunus Alkmaar Formulier jeugd dd. 18.04 niet tijdig ingevoerd in NAS 10,00 

15122 10227 The Victory 
Team 2 D. Wasser persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

15123 10227 The Victory Team 2 J. Borst persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

15124 31804 TSO  Team 2 jeugd persoonljke resultaten verkeerd ingevuld 5,00 

15125 13623 TSTZ Haarlem Team 7 W. Mobron 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. 

 

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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