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Mededelingen  Algemeen 
 

Aanvulling invoer DWF bij geblesseerde speler 

Niet iedereen weet hoe je tegenwoordig in het DWF of handmatig NAS de invoer moet dan wanneer een speler 
geblesseerd uitvalt. In de eerste twee weken van de competitie is dit dan ook in een aantal gevallen niet goedgedaan 

daarom hier een kleine uitleg: 
Valt een speler geblesseerd uit dan moet zowel in de app als bij een handmatige invoer in NAS de optie walk over 

worden geselecteerd voor de partijen die de geblesseerde speler niet kan spelen daarna moet bij de setuitslag, 

uiteraard afhankelijk van welke speler er geblesseerd is uitgevallen, 0-1 of 1-0 worden ingevuld.  
Wanneer een speler tijdens het spelen van een partij geblesseerd is uitgevallen dan moet er -niet 

uitgespeeld - worden geselecteerd en bij de niet gespeelde games moet als uitslag 11-0 of 0-11 
worden ingevuld.  

De uitslag van de wedstrijd en de persoonlijke resultaten worden dan goed weergegeven. 
Maak binnen de vereniging bekend hoe door een team het DWF moet worden ingevuld indien een 

speler tijdens een competitiewedstrijd geblesseerd uitvalt want ook in de afgelopen speelweek is het 

weer een paar keer niet goed gegaan. 
De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging kan, indien noodzakelijk, dit altijd nog 

wijzigen wanneer hij de uitslagen in NAS verifieert.  
 

Mededelingen Seniorencompetities Regulier en DUO 
 
Teruggetrokken teams 

3e klasse poule A duocompetitie The Victory 2 
De tegen dit team reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen.  

 

Gebruik van het DWF in de seniorencompetities 
In het vorige week gepubliceerde stuk over het gebruik van het DWF blijkt achteraf dat de methode die 

de afdeling gebruikt heeft niet correct is en helaas een veel te rooskleurig beeld geeft dan de werkelijke 
cijfers. 

Vanuit het bondsbureau in Nieuwegein hebben wij inmiddels de werkelijke cijfers ontvangen en die zijn 

een stuk lager dan de vorige week gepubliceerde. 
In de seniorencompetities zijn tot nu toe 390 wedstrijden gespeeld waarbij in 190 

wedstrijden gebruikt is van het DWF een percentage van 48,7%.  
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Met dit percentage is de afdeling momenteel wel koploper in het gebruik van DWF in de 

seniorencompetities. 

Uitgesplitst naar de twee competities is er wel sprake van een groot verschil: 
Reguliere seniorencompetitie: 356 wedstrijden waarvan in 182 het DWF is gebruikt een 

percentage van 51,1% 
Duocompetitie:34 wedstrijden waarvan in 8 het DWF is gebruikt een percentage van 23,5% 

 

Met deze percentages in gebruik van het DWF tijdens de seniorencompetities is het duidelijk dat hierin 
nog veel verbetering mogelijk is. 

Hoewel deelname aan de pilot niet verplicht is adviseren wij de vereniging om hun teams zoveel mogelijk 
gebruik te laten maken van het DWF dat in de NTTB-app zit zodat iedereen ervaring heeft in het gebruik 

van de NTTB-app en het DWF wanneer die het papieren wedstrijdformulier definitief gaat vervangen. 
  

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
  

11212   DI  12 okt  20:00   Amsterdam '78 6          - TSO 1                    

11215   VR  29 okt  20:00   Amsterdam '78 6          - Tazano 96 1              

11408   MA  29 nov  20:00   Amstelveen 4             - ZTTC 5                   

12213   DO  02 dec  20:00   TTAZ 3                   - Amstelveen 6             

12228   VR  29 okt  20:00   Amstelveen 6             - TTAZ 3                   

12308   VR  22 okt  20:15   Rapidity 7               - Holendrecht 2            

20411   VR  15 okt  19:30   Spirit 4                 - De Roemer 2              

20509   VR  22 okt  20:30   Backhands 3              - DOKO (Z) 2               

20709   VR  22 okt  20:00   DOV 10                   - Stede Broec 11           

20807   WO  20 okt  20:00   DOV 9                    - Olympia (E) 8                   

 
Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 

Gebruik DWF in jeugdcompetitie 
Net als in de seniorencompetities blijkt ook in de jeugdcompetitie dat de door de afdeling gebruikte 

methode om te bepalen hoe vaak er gebruik gemaakt is van het DWF niet correct is geweest en een veel 
rooskleuriger beeld geeft dan de werkelijke cijfers. Van het bondsbureau in Nieuwegein hebben wij ook 

voor de jeugdcompetitie inmiddels de werkelijke cijfers gekregen. 

In de jeugdcompetitie zijn tot nu toe 67 wedstrijden gespeeld waarvan er in 20 gebruik is 
gemaakt van het DWF een percentage van 29,9%. 

Met dit toch wel lage percentage is de afdeling ook koploper in het gebruik van het DWF in 
de jeugdcompetitie. 

 

Met dit percentage in gebruik van het DWF tijdens de jeugdcompetitie is het duidelijk dat hierin nog veel 
verbetering mogelijk is. 

Hoewel deelname aan de pilot niet verplicht is adviseren wij de vereniging om hun teams en begeleiders 
zoveel mogelijk gebruik te laten maken van het DWF dat in de NTTB-app zit zodat iedereen ervaring heeft 

in het gebruik van de NTTB-app en het DWF wanneer die het papieren wedstrijdformulier definitief gaat 
vervangen. 

 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
  

GEEN 

 
Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Hierbij worden de verenigingen erop geattendeerd dat de inschrijving voor de Harry Feenstra 
Bekercompetitie sluit op 17 oktober. 
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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 

€ 

21030 11709 Amstelveen Team 5 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21031 11207 Amsterdam 78 Team 6 geen bondsnummers ingevuld 5,00 

21032 11209 Het Nootwheer  Team 2 geen groep ingevuld 5,00 

21033 11708 Het Nootwheer  Team 8 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21034 12109 HTC Team 8 geen dubbel ingevuld 5,00 

21035 10808 JOVO Team 2 geen dubbel ingevuld 5,00 

21036 11708 Oranje Zwart Team 1 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21037 20308 Stede Broec Team 6 geen groep ingevuld 5,00 

21038 20709 Stede Broec Team 11 niet opgekomen 22,50 

21039 11709 Tempo-Team  Team 13 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

21040 13408 Tempo-Team  Team 20 geen dubbel ingevuld 5,00 

21041 30009 The Victory Team 2 duo niet opgekomen 22,50 

21042  The Victory Team 2 duo teruggetrokken 22,50 

21043 30007 TSTZ Haarlem Team 1 duo 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. 

 

https://holland-noord.nttb.nl/competities/harry-feenstra-bekercompetitie/
https://www.nttb.nl/holland-noord/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  

mailto:ttr@nttb-hollandnoord.nl
https://www.nttb.nl/holland-noord

