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Mededelingen  Algemeen 
 

Veld opmerkingen DWF 

In het veld opmerkingen van het DWF kunnen zowel het thuis- als het uitspelende team een opmerking plaatsen 
waarbij ook vermeldt wordt wie de opmerking plaatst. Het is uiteraard wel de bedoeling dat bij opmerking 

thuisspelende team dit gedaan wordt door een speler van het thuisspelend team en dat dit bij opmerking uitspelend 
team gedaan wordt door een speler van het uitspelende team. 

Wij constateren echter dat deze opmerkingen zowel bij het thuis- als uitspelende team regelmatig door dezelfde 

persoon worden gedaan. 
 

Invullen DWF 
Het DWF moet worden ingevuld tijdens een wedstrijd en niet daarna. In de seniorencompetitie is het nu 

al een paar keer voorgekomen dat er tijdens een competitiewedstrijd alleen een papieren formulier wordt 
ingevuld dat vervolgens door de wedstrijdsecretaris handmatig in NAS wordt ingevoerd.  

Na 1 of 2 dagen wordt er a.d.h.v. een kopie van wedstrijdformulier door het thuisspelende team of door 

de tegenstander alsnog een DWF ingevuld. Helaas kunnen wij in NAS niet te zien door wie een DWF is 
ingevuld.  

Door het latere invoeren van het DWF wordt de handmatige invoer in NAS van de wedstrijdsecretaris 
overschreven en veranderd de status van de wedstrijd in NAS van verifiëren uitslag in wacht op verificatie 

wedstrijdsecretaris.  

Hierdoor loopt de verwerking in NAS vertraging op omdat de wedstrijdsecretaris van het thuisspelende 
team deze wijziging in de status pas ziet als hij van ons een bericht ontvangt dat de wedstrijd nog steeds 

wacht op verificatie.  
De verenigingen worden daarom verzocht om aan hun teams duidelijk te maken dat een DWF alleen 

tijdens een wedstrijd ingevuld moet worden en niet daarna of zelfs 1 of 2 dagen later.  

 

Mededelingen Senioren-en Duocompetitie   
 
Aanpassing maximumaantal invalbeurten 

I.v.m. de situatie rondom het coronavirus heeft het AB n.a.v. een advies van de competitieleiders besloten 

om voor deze competitie het maximumaantal invalbeurten van een speler van 3 te verhogen naar 4 in 
iedere afdelingsseniorencompetitie waarin een speler in een team staat opgesteld. 

 
 



2 

 

Extra speelweek 

Gezien het grote aantal, vooral in de seniorencompetities, verplaatste wedstrijden waardoor het in een 

aantal gevallen lastig is geworden om nog een wedstrijd te kunnen verplaatsen naar de vrije speelweek in 
november hebben de competitieleiders van de afdeling besloten om een extra speelweek te creëren 

waarin in onderling overleg naartoe verplaatst kunnen worden dit is de week van 30 november t/m 5 
december. 

Ook andere in onderling overleg afgesproken verplaatsingen die niet voldoen aan de richtlijnen die in het 

voorwoord staan zijn toegestaan zolang de speeldatum maar uiterlijk 5 december is. 
 

Teams teruggetrokken 
3e klasse poule G Amsterdam 78/7 

4e klasse poule L Het Nootwheer 11 
5e klasse Poule A Backhands 4 

Alle tegen deze teams gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen. 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10111   ZA  10 okt  17:00   US 3                     - Amstelveen 1             

10212   VR  04 dec  20:15   Nieuw Vennep 1           - Stede Broec 2            

10215   VR  13 nov  20:15   Nieuw Vennep 1           - De Victors 1             

10521   DI  27 okt  20:00   JOVO 2                   - DOV 3                    

10915   WO  02 dec  20:00   ZTTC 3                   - Het Nootwheer 2          

12110   DI  10 nov  19:30   Rijsenhout 1             - HTC 12                   

12111   DI  10 nov  19:45   ASSV 1                   - US 11                    

12130   DI  13 okt  19:30   Rijsenhout 1             - Holendrecht 2            

12912   WO  11 nov  19:45   ASSV 2                   - Rijsenhout 2             

12915   WO  02 dec  19:45   ASSV 2                   - Oranje Zwart 2           

12918   DI  20 okt  19:30   Rijsenhout 2             - Oranje Zwart 2           

13211   DI  10 nov  19:45   ASSV 3                   - HBC 6                    

13213   DI  06 okt  19:30   Rijsenhout 3             - HBC 6                    

13816   DO  22 okt  20:15   HTC 14                   - De Volewijckers 2        

13911   DI  13 okt  19:30   Rijsenhout 4             - Tempo-Team 20            

13916   DI  20 okt  19:30   Rijsenhout 4             - GSV Heemstede 3 

30216   VR  02 okt  20:00   DOKO (V) 1               - Rapidity 1                       

 

Mededelingen  Jeugd 
 
Extra speelweek 

Gezien het grote aantal , vooral in de seniorencompetities, verplaatste wedstrijden waardoor het in een 

aantal gevallen lastig is geworden om nog een wedstrijd in te kunnen verplaatsen naar de vrije speelweek 
in november hebben de competitieleiders van de afdeling besloten om een extra speelweek te creëren 

waarin in onderling overleg naartoe verplaatst kunnen worden dit is de week van 30 november t/m 5 
december. Deze extra speelweek kan ook in de jeugdcompetitie gebruikt worden.  

Ook andere in onderling overleg afgesproken verplaatsingen die niet voldoen aan de richtlijnen die in het 

voorwoord staan zijn toegestaan zolang de speeldatum maar uiterlijk 5 december is. 
 

Aanpassing maximumaantal invalbeurten 
I.v.m. de situatie rondom het coronavirus heeft het AB n.a.v. een advies van de competitieleiders besloten 

om voor deze competitie ook in de jeugdcompetitie het maximumaantal invalbeurten van een speler van 3 

te verhogen naar 4. Dit houdt ook in dat daartoe gerechtigde jeugdspelers, die alleen staan opgesteld in 
een team uitkomend in de jeugdcompetitie, conform de in het voorwoord bij de competitie gestelde regels 

ook 4 keer mogen invallen in de seniorencompetitie. 
 

Team teruggetrokken 
1e klasse poule A, Stede Broec 1 

Alle tegen dit team gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen. 
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Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
GEEN 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
De inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn weer per e-mail verstuurt naar alle 

wedstrijdsecretarissen en coördinatoren toernooien senioren van alle verenigingen in de afdeling. Het 
inschrijfformulier is ook te vinden op de site van de afdeling onder downloads. 

 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving 
bedrag 

€ 

20083 40312 Amsterdam   Team 3 geen uiitslag ingevuld 5,00 

20084 12112 Amsterdam 78 Team 10 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

20085 40410 Diemen Team 1 jeugd persoonlijke resultaten Y en Z foutief ingevuld 5,00 

20086 12112 Holendrecht Team 2 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

20087 20612 Limmen Team 2 persoonlijke resultaten X en Y foutief ingevuld 5,00 

20088 21111 Limmen Team 4 foutieve klasse ingevuld 5,00 

20089 40508 Limmen Team 4 formulier foutief ingevuld 5,00 

20090 40412 Limmen Team 3 teamnummer invaller niet ingevuld 5,00 

20091 13512 Nieuw-Vennep Team 3 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

20092  PingPong Alkmaar Declaratie 20079 vervallen cr. 5,00 

20093 20113 Stede Broec  Team 9 F. Dekker persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

20094 40411 Stede Broec Team 2 jeugd geen dubbel ingevuld 5,00 

20095  TSTZ Haarlem Declaratie 20081 vervallen cr. 22,50 

 
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 14 dagen na publicatie schriftelijk 
worden ingediend bij de betreffende competitieleider. 

 

https://holland-noord.nttb.nl/downloads/
https://holland-noord.nttb.nl/kalender/
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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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