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Mededelingen  Algemeen 
 

Verificatie wedstrijden ingevoerd via de app 

Er is al enige tijd geen competitie meer gespeeld en blijkbaar is men het vergeten of is het voorwoord niet goed 
genoeg gelezen maar wedstrijden ingevoerd via de app moeten door de wedstrijdsecretaris in NAS geverifieerd 

worden voordat de invoer daar definitief is. Voor de verificatie van via de app ingevoerde wedstrijden zijn, voor wat 
betreft de tijden waarop dit uiterlijk gebeurd moet zijn, dezelfde regels van toepassing als die voor de handmatige 

invoer in NAS. 

Omdat er al langere tijd geen competitie is gespeeld en de wedstrijdsecretarissen weer te laten wennen aan het via 
de app ingevoerde wedstrijden in NAS te verifiëren is besloten om in   de 1e speelweek geen boetes op te leggen bij 

een te late verwerking van de wedstrijden in NAS maar vanaf de 2e speelweek zullen die echter wel weer worden 
opgelegd. 

 
Verzending wedstrijdformulieren 

Ofschoon er niets is veranderd in de wijze waarop wedstrijdformulieren per e-mail moeten worden verstuurd is dit in 

de eerste competitieweek regelmatig niet correct gebeurd. 
Zoals ook in het voorwoord bij de competitie staat moet ieder wedstrijdformulier als een aparte pdf aan de e-mail 

worden bijgevoegd terwijl in de naam van de pdf alleen het wedstrijdnummer mag staan bijv. 10101.pdf. 
Wedstrijdformulieren van wedstrijden gespeeld op maandag t/m donderdag moeten uiterlijk 2 postwerkdagen na de 

speeldag door de afdeling zijn ontvangen. Wedstrijden gespeeld op vrijdag of zaterdag moeten uiterlijk dinsdag om 

16.00 uur ontvangen zijn. 
In de 1e speelweek zijn er, om iedereen weer te laten wenen om de formulieren op de juiste wijze te versturen, geen 

boetes opgelegd bij een te late ontvangst van wedstrijdformulieren echter vanaf de 2e speelweek zullen die wel weer 
worden opgelegd. 

Indien door een foutieve wijze van verzending de wedstrijdformulieren deze op de juiste wijze te laat worden 

ontvangen zal ook voor deze te late ontvangst de desbetreffende boete worden opgelegd. 
 

Correspondentie met de competitieleiders 
Het komt de laatste tijd weer regelmatig voor dat correspondentie betreffende de competitie naar de verkeerde ACL 

wordt gestuurd. 
Correspondentie betreffende de seniorencompetitie regio noord (2e klasse poules A t/m C, 3e klasse poules A t/m C, 

4e klasse poules A en B en 5e klasse poule A) moet gestuurd worden naar Carel Cools e-mail  

acl-noord@nttb-hollandnoord.nl 
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Correspondentie betreffende alle overige poules in de seniorencompetitie, de duocompetitie en de jeugdcompetitie 

moet gestuurd worden naar Ruud v.d. Water e-mail acl@nttb-hollandnoord.nl 

 
Ook ontvangen wij nog regelmatig e-mails met verzoeken tot goedkeuring voor wijzigingen in de competitie die niet 

door de wedstrijdsecretaris maar door een teamlid naar De ACL’s worden gestuurd. Wij willen de verenigingen op 
wijzen dat de communicatie tussen de verenigingen en de ACL’s altijd via de wedstrijdsecretaris gebeurt of indien die 

afwezig is door een andere wedstrijdsecretaris of een in een NAS vermeldt bestuurslid van de vereniging, waarbij de 

wedstrijdsecretaris altijd in de CC van de e-mail moet staan. 
Verzoeken om goedkeuring voor wijzigingen in de competitie die niet op juiste wijze worden gedaan zullen niet in 

behandeling worden genomen met alle eventueel daaruit voortkomende consequenties 
 

Mededelingen Seniorencompetities Regulier en DUO 
 
Speelweken voorjaarscompetitie 2022 

De speelweken voor de afdelingsseniorencompetities voorjaar 2022 zijn als volgt: 
31 januari t/m 5 februari  speelweek 1 

7 februari t/m 12 februari  speelweek 2 
14 februari t/m 19 februari  speelweek 3 

21 februari t/m 26 februari  vrije week 

28 februari t/m 5 maart   vrije week 
7 maart t/m 12 maart   speelweek 4 

14 maart t/m 19 maart   speelweek 5 
21 maart t/m 26 maart   speelweek 6 

28 maart t/m 2 april   speelweek 7 

4 april t/m 9 april   speelweek 8 
11 april t/m 16 april   speelweek 9 

18 april t/m 23 april   speelweek 10 
Wedstrijden die vastgesteld zouden staan op maandag 18 april (2e paasdag) zullen in het programma al 

vastgesteld staan op maandag 28 februari. 

Verenigingen uitkomend in de landelijke competitie moeten er rekening mee houden dat dit speelschema 
niet gelijkloopt aan dat van de landelijke competitie waardoor het niet mogelijk zal zijn om teams 

uitkomend in de landelijke competitie altijd gelijk te laten thuisspelen met teams uitkomend in de 
afdelingsseniorencompetitie. 

 
Team toegevoegd en wijzingen in poules 

Duo 4e klasse poule B De Volewijckers 1  

Duo 5e klasse poule A De Volewijckers 1 is nu De Volewijckers 2 
De wedstrijdsecretarissen hebben per e-mail bericht hierover ontvangen terwijl er in NAS een nieuw 

program voor deze poules beschikbaar is. 
 

Teruggetrokken teams 

4e klasse poule B TT Sport/A-Merk 1 
4e klasse poule D The Victory 6 

5e klasse poule F Rapidity 8 
Ale tegen deze teams eventueel al gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen. 

 
Gewijzigde aanvangstijden 

Hoofdklasse poule A Het Nootwheer 1 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

2e klasse poule D Het Nootwheer 3 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
2e klasse poule F Het Nootwheer 4 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

2e klasse poule G Het Nootwheer 2 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
3e klasse poule E Het Nootwheer 6 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

3e klasse poule F Het Nootwheer 7 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
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3e klasse poule G Het Nootwheer 8 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

3e klasse poule K Het Nootwheer 5 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

4e klasse poule D Het Nootwheer 11 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
4e klasse poule G Het Nootwheer 13 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

4e klasse poule H Het Nootwheer 9 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
4e klasse poule I Het Nootwheer 12 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

4e klasse poule J Het Nootwheer 10 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

5e klasse poule C Het Nootwheer 14 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
5e klasse poule D Het Nootwheer 15 aanvangstijd wordt 19.30 uur 

5e klasse poule E Het Nootwheer 17 aanvangstijd wordt 19.30 uur 
5e klasse poule F Het Nootwheer 16 aanvangstijd wordt 19.30 uur  

Duo 3e klasse poule A TSTZ Haarlem 1 aanvangstijd wordt 20.15 uur 
Duo 4e klasse poule B TSTZ Haarlem 2 aanvangstijd wordt 20.15 uur 

 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
  

10206   DO  30 sep  20:00   The Victory 1            - Amsterdam '78 2          

10312   ZA  27 nov  17:00   US 3                     - Stede Broec 4            

10327   ZA  16 okt  17:00   Stede Broec 4            - US 3                     

10512   ZA  27 nov  17:00   US 4                     - Sporting SDO 1           

10527   VR  15 okt  20:00   Sporting SDO 1           - US 4                     

10610   VR  15 okt  20:15   HTC 3                    - Diemen 1                 

10703   DO  23 sep  20:00   Stede Broec 5            - Amsterdam '78 3          

10706   VR  22 okt  20:00   Noordkop 1               - Stede Broec 5            

10805   DO  30 sep  20:00   JOVO 2                   - Olympia (E) 3            

10903   DO  23 sep  20:00   JOVO 3                   - US 5                     

11003   DO  21 okt  20:15   TSTZ Haarlem 3           - Diemen 2                 

11503   MA  20 sep  20:00   TTAZ 2                   - US 8                     

11508   MA  04 okt  20:00   TTAZ 2                   - TSTZ Haarlem 4           

20410   DI  12 okt  20:00   Disnierats 4             - Olympia (E) 5            

20602   DO  23 sep  20:00   Olympia (E) 4            - Disnierats 5             

20802   VR  24 sep  20:00   Olympia (E) 8            - Limmen 2                 

20811   VR  22 okt  20:00   Esopus 5                 - Limmen 2                

30101   MA  01 nov  20:00   TTAZ 2                   - Meertreffers 1           

30104   VR  01 okt  20:15   HTC 1                    - TTAZ 2                   

30116   DI  21 sep  20:00   Meertreffers 1           - TTAZ 2                    

 
Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 

Team toegevoegd 
5e klasse poule A Diemen 1De wedstrijdsecretarissen jeugd hebben per e-mail bericht hierover ontvangen 

terwijl er in NAS een nieuw program voor deze poule beschikbaar is. 

 
Speelweken voorjaarscompetitie 2022 

De speelweken voor de afdelingsjeugdcompetitie voorjaar 2022 zijn als volgt: 
5 februari speeldag 1 

12 februari speeldag 2 

19 februari  speeldag 3 
26 februari vrije week 

5 maart  vrije week 
12 maart speeldag 4 

19 maart speeldag 5 
26 maart  vrije week 

2 april   speeldag 6 

9 april  speeldag 7 
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16 april  speeldag 8 

23 april  speeldag 9 

30 april  speeldag 10 
Zoals enige jaren geleden op de ALV is afgesproken zal er in de week van de voorjaarsvakantie geen 

competitieprogramma in de afdelingsjeugdcompetitie worden vastgesteld. Om deze reden loopt het 
speelschema voor de afdelingsjeugdcompetitie niet helemaal gelijk met dat van de landelijke 

jeugdcompetitie 

 
Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
  

40203   VR  17 sep  17:00   Amsterdam 3              - Amsterdam 4              

40206   ZA  06 nov  12:30   Limmen 2                 - Amsterdam 3              

40208   ZA  20 nov  11:00   Amsterdam 3              - TT Sport/A-Merk 1        

40210   ZA  27 nov  11:00   Amsterdam 3              - Disnierats 1             

40221   ZA  25 sep  11:00   Amsterdam 3              - Limmen 2                 

40223   ZA  02 okt  11:00   TT Sport/A-Merk 1        - Amsterdam 3              

40225   ZA  09 okt  10:00   Disnierats 1             - Amsterdam 3              

40230   ZA  11 dec  10:00   Amsterdam 3              - The Victory 1            

40402   ZA  23 okt  10:00   The Victory 2            - Diemen 1                 

40529   ZA  13 nov  10:00   Rapidity 1               - Amstelveen 1             

40614   ZA  23 okt  14:00   Sporting SDO 1           - Nieuw Vennep 1           

 
Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Inschrijven Harry Feenstra Bekercompetitie 
De inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra bekercompetitie zijn weer naar alle wedstrijdsecretarissen 

en toernooicoördinatoren van alle verenigingen gestuurd. Het inschrijfformulier is ook te vinden op de  

site van de afdeling onder downloads. 
De inschrijving staat open voor alle verenigingen in de afd. Holland-Noord. 

Hopelijk zullen er voor deze editie van deze bekercompetitie. 

 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving 
bedrag 

€ 

21001 11703 Amstelveen team 5 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21002 12402 Amstelveen Team 8 geen dubbel ingevuld 5,00 

21003 13002 ASSV Team 3 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21004 13002 ASSV  Team 3 M. Stroop persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21005 10803 DOV Team 4 L. v.d. Vaart geen bondsnumer ingevuld 5,00 

21006 12402 GSV Heemstede  Team 2 geen dubbel ingevuld 5,00 

21007 13002 GSV Heemstede  Team 3 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

https://holland-noord.nttb.nl/competities/harry-feenstra-bekercompetitie/
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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21008 40202 Limmen Team 2 jeugd vereniging en teamnummer niet ingevuld 5,00 

21009 40301 Limmen  Team 3 persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21010 40605 Nieuw-Vennep  Team 1 jeugd persoonlijke resultatem foutief ingevuld 5,00 

21011 11703 Oranje Zwart Team 1 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21012  Rapidity  Team 8 teruggetrokken 22,50 

21013 10701 Tempo Team Team 7 geen dubbel ingvuld 5,00 

21014  The Victory Team 6 teruggetrokken 22,50 

21015 30301 The Victory Team 2 duo persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21016  TT Sport/A-Merk Team 1 teruggetrokken 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 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. 
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Carel Cools,  

Tel.: 0226-352417  
E-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl  

Website: NTTB afdeling Holland-Noord  

Webbeheerder: Carel Cools  
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