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Duo competitie in de afdelingsseniorencompetitie 
 

Het A.B. heeft op voorstel van de competitieleiders besloten om voor senioren naast de reguliere 
competitie de mogelijkheid te creëren om m.i.v. de najaarscompetitie 2016 teams in te schrijven voor een 

op te zetten duo competitie. 

In deze competitie spelen teams van 2 spelers tegen elkaar waarbij in totaal 5 wedstrijden worden 
gespeeld 4 enkelspelen en 1 dubbelspel. Wedstrijden in deze competitie zijn dan ook sneller afgelopen 

dan wedstrijden uit de reguliere competitie. 
De duo competitie is uitermate geschikt voor die leden die niet in de reguliere competitie willen uitkomen 

omdat zij vinden dat die wedstrijden veel te laat zijn afgelopen. Daarnaast is de duo competitie ook heel 

geschikt voor leden die graag meer willen spelen. Het is nl. toegestaan om zowel in een team in de 
reguliere competitie als in een team in de duo competitie uit te komen. 

De duo competitie wordt gespeeld in dezelfde weken als de reguliere competitie. De verenigingen moeten 
er bij de teamsamenstelling wel rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat spelers op dezelfde 

dag een wedstrijd in de reguliere competitie en een wedstrijd in de duo competitie moeten spelen. Bij de 
indeling van de competities is het niet mogelijk om hiermee rekening te houden. Een team in de duo 

competitie mag uit maximaal 4 spelers bestaan. Voor de duo competitie zijn er aparte boekjes met 

wedstijdformulieren, deze moeten bij de webshop van de NTTB bestelt worden. 
In principe zal de duo competitie gaan bestaan uit de 1e t/m 6e klasse, waarbij de 1e klasse een 

afdelingsklasse is en de 2e t/m 6e klasse regioklassen zijn. Uiteraard zal de opbouw van de competitie 
afhankelijk zijn van het aantal teams dat voor deze competitie wordt ingeschreven. 

Voor de najaarscompetitie kunnen verenigingen aangeven in welke klasse zij een team willen laten 

uitkomen. De definitieve plaatsing in een klasse wordt echter gedaan a.d.h.v. de teamrating. Is er van 
een team geen rating te bepalen, omdat het team uit spelers bestaat die nooit aan de reguliere 

competitie hebben deelgenomen, dan wordt zo’n team ingedeeld in de klasse die door de vereniging is 
aangegeven. Hierbij wordt er dan wel vanuit gegaan dat  een dergelijk team door de vereniging in een 

klasse wordt ingeschreven die overeenkomt met hun speelsterkte. In de duo competitie komt er ook een 
promotie- en degradatieregeling, het is vanuit deze competitie alleen niet mogelijk om vanuit de hoogste 

klasse te promoveren naar de landelijke competitie. 

Het al dan niet doorgaan van deze competitie is uiteraard alleen mogelijk als er door de verenigingen 
voldoende teams worden ingeschreven. Gezien echter het aantal keer dat er de laatste tijd gevraagd is 

wanneer het ook in deze afdeling mogelijk wordt om in te schrijven voor een duo competitie gaan wij er 
van uit dat deze competitie, net als in de omringende afdelingen, ook hier een succes kan worden. 

  

Indien U vragen heeft over deze nieuwe competitie kunt U die stellen aan Ruud v.d. Water e-mail 
acl@nttb-hollandnoord.nl of Carel Cools e-mail acl-noord@nttb-hollandnoord.nl 
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Algemene mededelingen 

Spelen met plastic bal 
Aangezien er nog steeds vragen gesteld over het spelen met de plastic bal willen wij de verenigingen er nogmaals  

op attenderen dat vanaf 1 januari alle wedstrijden gespeeld moeten worden met de plastic bal.  

Het is niet langer toegestaan om nog wedstrijden te spelen met de celluloid bal. 
 

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. Het is ook mogelijk om wedstrijdboekjes bij mij thuis op te 
komen halen, hiervoor moet dan wel eerst een afspraak met mij gemaakt worden. 

 
Correspondentie inzake het verloop van de afdelingscompetities  

Hoewel er reeds vaker publicaties over dit onderwerp in de TTR hebben gestaan komt het helaas nog 

steeds regelmatig voor dat door de competitieleiders e-mails worden ontvangen, betrekking hebbend over 
de competitie, die niet door de wedstrijdsecretaris verstuurd zijn maar door een speler of begeleider van 

een team of wel door de wedstrijdsecretaris maar aan de verkeerde ACL. 
De verenigingen worden er daarom nogmaals nadrukkelijk op gewezen dat de enige persoon die namens 

de vereniging met de competitieleiders kunnen corresponderen in NAS vermeldde wedstrijdsecretaris is.  

E-mails met betrekking tot de competitie die niet door de wedstrijdsecretaris zijn verstuurd zullen dan ook 
niet in behandeling worden genomen.  

Eventuele boetes die worden opgelegd vanwege een niet door de competitieleider goedgekeurde wijziging 
zullen niet worden gecrediteerd als het verzoek voor goedkeuring van de wijziging niet door de 

wedstrijdsecretaris is gestuurd. 
Verenigingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat e-mails bestemd voor de competitieleider 

worden gestuurd door de wedstrijdsecretaris en dat deze ook worden gestuurd aan de juiste 

competitieleider. 
Carel Cools 

Ruud v.d. Water 

 
 
Autorisaties in NAS  
Hoewel het ook de afgelopen competitie al een paar keer in de TTR heeft gestaan worden nog regelmatig 

vragen gesteld over het door een vereniging aanvragen of intrekken van een autorisatie in NAS daarom 

meer weer 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 de functie  help . Als onderwerp moet U dan autorisaties 

selecteren. U kunt dan een autorisatie aanvragen of indien noodzakelijk intrekken.  
Indien een vereniging wil checken wie er van de vereniging momenteel over een autorisatie in NAS 

beschikt  kan dit op de volgende manier gedaan doen:  

In NAS klikt U op bekijken overzichten en vervolgens op gebruikersaccounts. U ziet dan een overzicht van 
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 aanvragen of intrekken kan niet via de afdeling gebeuren maar is alleen mogelijk via het 

bondsbureau in Zoetermeer d.m.v. het contactformulier in NAS. 
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Mededelingen Senioren 
 

Wijziging speelavond 
5e klasse poule G speelavond GTTC Haarlem in gewijzigd in woensdag 

 
Invalverboden 

De volgende invalverboden zijn opgelegd voor de voorjaarscompetitie 2016: 

R. Marinus 2075556 Amsterdam 78/2 invalverbod voor Amsterdam 78/1 
F. Meyer 29751014 Amsterdam 78/2 invalverbod voor Amsterdam 78/1 

J.F. Wagemans 4061511 Tazano 96/3 invalverbod voor Tazano 96/2 
 

Verleende dispensatie jeugdspelers: 

Aan de volgende spelers uit de seniorencompetitie, die gelijktijdig in de jeugdcompetitie uitkomen, is 
dispensatie verleend om in de seniorencompetitie in een lagere klasse te mogen uit te komen dan zij 

conform de regels minimaal zouden moeten spelen: 
AMVJ               L. Bont                3944009 2e klasse 

AMVJ             D. de Gilder          3807906 2e klasse 
HTC                 E. Schaap            3980542 2e klasse 

HTC                 N. Meezen           3829592 3e klasse 

Spaarne            R. Jacobs            3938037 4e klasse 
The Victory       M. v.d. Zwaan      3968249 4e klasse 

TSTZ Haarlem   F. van Leuffen     4008987 5e klasse 
 

Team teruggetrokken 

Het volgende team heeft zich uit de competitie teruggetrokken: 
4e klasse poule Q Het Nootwheer 15 

Alle tegen dit team te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen 
 
Het volgende team heeft zich uit de competitie teruggetrokken: 
4

e
 klasse poule O Fusia 2 

Alle tegen dit team te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen 
 

 

Wijziging speeladres 

Het speeladres van de vereniging Tebunus Alkmaar is gewijzigd in: 
De Meent 

Terborchlaan 301 
1816 MH Alkmaar 

Wijziging wedstrijdsecretariaat 

Het wedstrijdsecretariaat van de vereniging De Volewijckers zal gedurende deze competitie worden 
overgenomen door. 

Mevr. W. de Waal-Venema 
Telefoon: 020-6367382 
mobiel: 06-23271422 

e-mail: cwdewaal@hetnet.nl 
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Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10505   VR  18 mrt  20:00   Tebunus Alkmaar 1        - HBC 2                    

11008   MA  15 feb  20:00   Uitgeest 1               - AMVJ 1                   

12212   DI  16 feb  20:00   Sporting SDO 3           - Tempo-Team 11            

12312   MA  29 feb  20:00   AMVJ 4                   - TSO 4                    

12814   MA  14 mrt  20:00   Uitgeest 2               - Het Nootwheer 14         

12911   DO  18 feb  20:00   The Victory 5            - Het Nootwheer 13         

14108   DO  25 feb  20:00   Het Nootwheer 17         - Spaarne 8                

14110   WO  02 mrt  20:00   Het Nootwheer 17         - Tempo-Team 13            

14121   DO  31 mrt  20:00   Het Nootwheer 17         - JOVO 8                   

14405   DO  25 feb  20:15   HTC 17                   - Heemskerk 6              

20808   VR  19 feb  20:00   De Roemer 2              - Tebunus Alkmaar 3         

              

Mededelingen Jeugd 
 

Wijziging speeladres 
Het speeladres van de vereniging Tebunus Alkmaar is gewijzigd in: 

De Meent 
Terborchlaan 301 

1816 MH Alkmaar 
 

Wijziging aanvangstijden 

Bij TTV Amsterdam zijn de aanvangstijden als volgt gewijzigd: 
2e klasse poule A TTV Amsterdam 2 aanvangstijd wordt 11.00 uur 

3e klasse poule A TTV Amsterdam 3 aanvangstijd wordt 11.00 uur 
4e klasse poule C TTV Amsterdam 4 aanvangstijd wordt 11.00 uur 

5e klasse poule B TTV Amsterdam 6 aanvangstijd wordt 12.00 uur 

5e klasse poule C TTV Amsterdam 6 aanvangstijd wordt 12.00 uur 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
30507   ZA  13 feb  10:00   Diemen 2                 - HTC 3                    

30508   ZA  20 feb  13:00   Stede Broec 1            - Olympia (E) 3            

30708   ZA  20 feb  13:00   Stede Broec 2            - Olympia (E) 4            

31009   ZA  20 feb  14:00   Sporting SDO 1           - Tempo-Team 1             

31211   ZA  20 feb  10:30   HBC 10                   - Tempo-Team 2             

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Programma Harry Feenstra Bekercompetitie 
De indeling en het programma voor de 2e ronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie is gestuurd naar 

de contactpersonen van de verenigingen. Tevens is het programma te vinden op de site van de afdeling 

onder de button Harry Feenstra Bekercompetitie         
 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
 
 

http://holland-noord.nttb.nl/competities/harry-feenstra-bekercompetitie/indeling-en-programma-2e-ronde/
http://holland-noord.nttb.nl/kalender/
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Declaraties aan verenigingen 
 

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

16017 30706 Duintreffers Formulier niet tijdig in NAS ingevoerd 10,00 

16018 21306 Duintreffers Speler Z foutief bondsnummer 5,00 

16019  Duintreffers Boeter nr. 16003 teruggetrokken CR     10,00 

16020  Fusia Team 2 teruggetrokken 35,00 

16021 10505 HBC Team 2 niet opgekomen 35,00 

16022 21104 Olympia Kolom gew/verl fout ingevuld 5,00 

16023  Patrios 6 wedstrijdboekjes + porti 15,65 

16024 20506 Stede Broec Wedstrijdnummer fout 5,00 

16025 10104 The Victory  Team 1 formulier niet getekend 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 
 

 
 

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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