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22 september 2015  

 
 

Algemene mededelingen 

Verenigingen die hun thuiswedstrijden spelen met de plastic bal 
De volgende verenigingen hebben aangegeven dat in de competitie najaar 2015 de bij hun te spelen 

afdelingscompetitiewedstrijden zullen worden gespeeld met de niet celluloid (plastic) bal: 

AMVJ 
Disnierats 

De Victors 
DOKO (V) 

DOKO (Z) 
Fusia 

JOVO 

Noordkop 
Olympia (E) 

Oranje Zwart 
Polisport 

Stede Broec 

Tempo Team 
TSTZ Haarlem 

TTV Amsterdam 
US 

Victory 55 
 

Deze verenigingen worden geacht gedurende de competitie najaar 2015 hun thuiswedstrijden alleen  te laten spelen 

met de plastic bal en mogen gedurende deze competitie niet van bal veranderen. Alle overige verenigingen moeten 
hun thuiswedstrijden gedurende de gehele competitie spelen met de celluloid bal. 

U wordt verzocht om de teams van Uw vereniging te informeren welke tegenstanders van Uw verenigingen hun 
thuiswedstrijden spelen met de plastic bal. Veel overbodige vragen zullen dan worden voorkomen.  

 

Wedstrijdboekjes 
Wedstrijdboekjes kunt U bestellen op het e-mailadres acl@nttb-hollandnoord.nl. De wedstrijdboekjes zullen dan 

z.s.m. via PostNL naar U worden toegestuurd. In de e-mail dient U niet alleen te vermelden hoeveel boekjes U wilt 
ontvangen maar ook het adres waar de boekjes naartoe gestuurd moeten worden. De kosten van de boekjes ( € 

2,00 per stuk) vermeerderd met de portokosten worden in de TTR gepubliceerd en zullen met Uw vereniging worden 

verrekend via de halfjaarnota van de afdeling. Wedstrijdboekjes kunnen eventueel ook bij mij thuis afgehaald worden 
maar dan dient U hiervoor wel eerst een afspraak met mij te maken. 
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Overzicht wedstrijdsecretarissen op de site van de afdeling 

Opnieuw blijkt dat de gegevens in het overzicht met wedstrijdsecretarissen op de site van de afdeling bij een aantal 

verenigingen niet overeenkomt met de gegevens die voor deze functies in NAS voorkomen. De verenigingen worden 
daarom nadrukkelijk verzocht om de gegevens van het overzicht wedstrijdsecretarissen op de site van de afdeling 

z.s.m. te controleren en eventuele wijzigingen door te geven aan het verderop vermelde e-mailadres. Dit overzicht 
kunt U vinden op de site van de afdeling door op de button afdelingscompetitie te klikken en vervolgens op 

wedstrijdsecretarissen. 

Het is helaas niet mogelijk om het overzicht op de site te koppelen aan NAS en zo de gegevens up to date te 
houden. De verenigingen moeten daarom het wijzigen van het wedstrijdsecretariaat niet alleen in NAS veranderen 

maar moeten dit ook doorgeven aan de desbetreffende competitieleider en aan het e-mailadres ttr@nttb-
hollandnoord.nl. Dit is ook van toepassing indien alleen het telefoonnummer of e-mailadres wijzigt. 

Na ontvangst van de mededeling zal de wijziging ook in de TTR wordt gepubliceerd en worden de gegevens op de 
site van de afdeling aangepast. Dit gebeurd niet als U alleen de desbetreffende gegevens in NAS wijzigt.  

 

Autorisaties in NAS 
De afgelopen tijd zijn er regelmatig vragen gesteld over hoe een vereniging een autorisatie kan aanvragen  of 

intrekken daarom een kleine uitleg. 
Indien een bestuurslid of functionaris van een vereniging voor het uitoefenen van zijn functie autorisatie in NAS 

nodig heeft kan die worden aangevraagd bij het bondsbureau in Zoetermeer d.m.v. het contactformulier dat U in 

NAS kunt vinden onder help en waarbij U als onderwerp autorisaties moet selecteren. U kunt dan een autorisatie 
aanvragen of indien noodzakelijk intrekken. 

Indien een vereniging wil checken wie er van de vereniging autorisatie in NAS heeft kan dit op de volgende manier 
doen: 

In NAS klikt U op bekijken overzichten en vervolgens op gebruikersaccounts. U ziet dan een overzicht alle leden van 
de vereniging die een autorisatie in NAS hebben en om wat voor autorisatie het gaat nl. gegevens muteren of alleen 

raadplegen informatie. Komen hier nog personen op voor waarvan de vereniging het niet meer noodzakelijk vindt dat 

zij nog een autorisatie in NAS hebben kan een verzoek tot intrekken van deze autorisatie via het contactformulier 
worden ingediend bij het bondsbureau in Zoetermeer. 

Autorisaties verkrijgen of intrekken kan niet via de afdeling maar alleen via het bondsbureau in 
Zoertermeer d.m.v. het contactformulier in NAS. 

 
Correspondentie inzake het verloop van de afdelingscompetities  
Hoewel er reeds vaker publicaties over dit onderwerp in de TTR hebben gestaan komt het de laatste tijd 

weer regelmatig voor dat er door ons e-mails ontvangen worden die betrekking hebben over het verloop 
van de competitie en die niet verstuurd zijn door de wedstrijdsecretaris maar door een speler  of 

begeleider van een team.  

De verenigingen worden er nogmaals nadrukkelijk op gewezen dat de enige persoon die namens de 
vereniging een bericht, betrekking hebbende over het verloop van de competitie, naar de competitieleider 

kan sturen de wedstrijdsecretaris is.  
Berichten die betrekking hebben over het verloop van de competitie en die niet zijn verstuurd door de 

wedstrijdsecretaris worden niet in behandeling genomen.  

Eventuele boetes die zijn opgelegd vanwege niet door de competitieleider goedgekeurde wijzigingen 
worden niet gecrediteerd als het verzoek voor goedkeuring van de wijziging niet is gestuurd door de 

wedstrijdsecretaris. 
Verenigingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat berichten bestemd voor de 

competitieleider worden gestuurd door de wedstrijdsecretaris.  
Ruud v.d. Water, Carel Cools 
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Mededelingen Senioren 
 

Invalverbod 
De speler P. Haquin bondnummer 4094302 uitkomend in Diemen 2 heeft een invalverbod voor Diemen 1 

 
Dispensatie spelers tevens uitkomend in de jeugdcompetitie 

Aan de volgende spelers is dispensatie verleend om in de seniorencompetitie in een lagere klasse uit te 

komen dan zij zouden moeten spelen gezien de klasse waarin zij in de jeugdcompetitie uitkomen: 
Team   Naam  Bondsnummer      klasse 

AMVJ 1   D. de Gilder   3807906         2e klasse 
HBC 4    M.R. Timmers  3884256         2e klasse 

HTC 8    N. Meezen  3829592         3e klasse 

TSTZ Haarlem 9  N. Osinga   3978375         5e klasse 
TSTZ Haarlem 9  T. van Leuffen   4008987         5e klasse 

 
Teruggetrokken team 

In de 4e klasse poule P is het team ZTTC 8 teruggetrokken. Alle tegen dit team te spelen wedstrijden 
komen hiermee te vervallen. 

In de 5e klasse poule A is het team Stede Broec 15 teruggetrokken. Alle tegen dit team te spelen 

wedstrijden komen hiermee te vervallen. 
In de 6e klasse poule B is het team Amstelveen 6 teruggetrokken. Alle tegen dit team te spelen 

wedstrijden komen hiermee te vervallen. 
Speelzaal DOKO (V) 

De Vereniging DOKO (V) speelt met ingang van deze competitie weer op het oude adres t.w. De Bres, 

Wijkermeerweg 1 1951AH Velsen-Noord en niet meer op het tijdelijke adres in Beverwijk.  
Nadat de zaal in Velsen-Noord is afgebrand is er nu weer een nieuwe zaal gebouwd. 

 
De lange Vechtbrug in Weesp wordt binnenkort gereviseerd en geschilderd waardoor deze voor 

autoverkeer gestremd is. Dat maakt het bereiken van The Victory wat lastig. 

Klik op deze link voor de uitleg van de omleidingen. 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10117   VR  16 okt  20:15   HTC 3                    - Spaarne 1                

11104   VR  30 okt  19:30   Patrios 1                - Victory '55 4            

11119   VR  18 sep  20:00   Victory '55 4            - Patrios 1                

11306   VR  16 okt  20:00   Spaarne 3                - TSTZ Haarlem 3           

11404   VR  30 okt  19:30   Patrios 2                - HTC 8                    

11419   VR  18 sep  20:15   HTC 8                    - Patrios 2                

11606   VR  16 okt  20:00   Spaarne 4                - AMVJ 2                   

11608   MA  02 nov  20:00   AMVJ 2                   - Sporting SDO 2           

11623   VR  25 sep  20:00   Sporting SDO 2           - AMVJ 2                   

12706   VR  16 okt  20:00   Spaarne 6                - Holendrecht 2            

13218   VR  16 okt  20:00   US 12                    - TSTZ Haarlem 8           

13716   VR  16 okt  20:15   GSV Heemstede 3          - Amsterdam '78 11         

14009   DI  03 nov  20:00   De Volewijckers 2        - Holendrecht 3            

14024   WO  23 sep  19:30   Holendrecht 3            - De Volewijckers 2        

14104   VR  25 sep  19:30   Patrios 3                - Rapidity 8               

14209   DO  24 sep  20:00   De Volewijckers 5        - MEO 3                    

14214   DI  24 nov  19:45   MEO 3                    - Tazano 96 6              

14229   DI  13 okt  20:00   Tazano 96 6              - MEO 3                    

14506   VR  16 okt  20:00   Spaarne 9                - HTC 15                   

20115   VR  27 nov  20:00   DOKO (Z) 1               - DOV 4                    

20130   VR  09 okt  20:00   DOV 4                    - DOKO (Z) 1               

20506   DO  24 sep  20:00   Stede Broec 11           - DOV 6                    

20917   DO  15 okt  20:00   Spirit 6                 - Esopus 4                 

21306   VR  30 okt  20:00   Disnierats 9             - Duintreffers 5           

http://holland-noord.nttb.nl/downloads/
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21321   VR  18 sep  20:00   Duintreffers 5           - Disnierats 9             

21404   MA  21 sep  20:00   Duintreffers 4           - Olympia (E) 10           

 

 

Mededelingen Jeugd 
 

Teruggetrokken team 

In de 2e klasse poule A is het team AMVJ 1 teruggetrokken. Alle tegen dit team te spelen wedstrijden 

komen hiermee te vervallen. 
In de 4e klasse poule C heeft The Victory 2 zich teruggetrokken, alle tegen dit team te spelen 

wedstrijden komen hiermee te vervallen. 
 

In de 5e klasse Poule B is het team Spirit 4 teruggetrokken. Alle tegen dit team te spelen wedstrijden 

komen hiermee te vervallen.  
Door het terugtrekken van dit team bestond deze poule nog maar uit 4 teams om die reden is de indeling 

van de 5e klasse poule A en B aangepast zodat  beide poules nu uit 5 teams bestaan.  
De wedstrijdsecretarissen van de in deze poules uitkomende verenigingen hebben bericht ontvangen van 

de nieuwe programma’s. 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                   Nieuwe datum 
Deze week geen wijzigingen. 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De Inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Bekercompetitie 2015/2016 zijn weer gestuurd naar de 
wedstrijdsecretarissen en de toernooicoördinatoren van de verenigingen. Het inschrijfformulier is tevens 

beschikbaar ook op de site van de afdeling onder downloads. 
Op het inschrijfformulier staat vermeldt dat de finaleavond gespeeld wordt op 28 mei 2016 dit moet 

echter zijn vrijdag 27 mei 2016. 
Aangezien er ook nu weer een aantal vragen gesteld zijn volgen hieronder de antwoorden op veel 

gestelde vragen: 

-Een speler mag in de bekercompetitie uitkomen voor een andere vereniging dan de vereniging waarvoor 
hij competitie speelt. 

-Voor deelname aan deze bekercompetitie hoeft men slechts basis lid van de NTTB te zijn. 
-Leden uit leeftijdscategorie Junioren mogen ook deelnemen aan deze bekercompetitie 

-Junioren die niet gelijktijdig in de seniorencompetitie uitkomen moeten worden ingeschreven in de klasse 

waarin zij bij de senioren tenminste zouden moeten uitkomen en die gerelateerd is aan de klasse waarin 
zij in de jeugdcompetitie uitkomen, zie hiervoor het voorwoord najaarscompetitie 2015. 

-Een team moet inschrijven in de klasse waarin het in de competitie najaar 2015 uitkomt. 
-Een team dat bestaat uit spelers die in verschillende klassen competitie spelen moet inschrijven in de 

klasse waarin de hoogst spelende speler uitkomt. 
-Spelers die geen competitie spelen moeten worden ingeschreven in een klasse overeenkomstig hun 

sterkte. Na de inschrijving wordt er welk gekeken op welk niveau een dergelijke speler in het verleden 

heeft gespeeld. 
 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 

http://holland-noord.nttb.nl/kalender/
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Declaraties aan verenigingen 
 

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

25148 21606 Backhands 
Speler C ongerechtig spelen, geen toestemming op 

formulieren 
22,50 

25149 13604 Castricum Team 3 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

25150 14505 De Volewijckers 
Team 3 J. Derriks persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

25151 21321 Disnierats Geen wijziging doorgegeven 5,00 

25152 21321 Duintreffers Geen wijziging doorgegeven 5,00 

25153 14106 Fusia Team 3 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

25154  GSV Heemstede 4 wedstrijdboekjes + porti 11,45 

25155 30304 HBC Team 8 jeugd teamnummer invaller niet ingevuld 5,00 

25156  Puinhoop United Boete 25140 vervallen Cr.      22,50 

25157 21503 Puinhoop United Speler Z naam en bondsnummer niet leesbaar 5,00 

25158 30306 Rapidity 
Team 1 jeugd formulier niet getekend, geen persoonlijke 

resultaten ingevuld 
10,00 

25159  Spaarne Boete 15141 vervallen Cr.        5,00 

25160   The Victory Team 2 jeugd team teruggetrokken 22,50 

25161 10405 The Victory Team 2 D. Wasser geen bondsnummer ingevuld 5,00 

25162 12004 US Team 11 foutieve invoer formulier in NAS 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. 
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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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