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Mededelingen  Algemeen 
 

Opnieuw aangepaste versie invoer DWF /NAS bij uitgevallen speler  

Niet iedereen weet hoe je tegenwoordig in het DWF of handmatig in NAS de invoer moet dan wanneer een speler 
geblesseerd uitvalt. Ondanks dat dit st8uk reeds een paar maal in de TTR heeft gestaan gaat dit nog steeds 

regelmatig niet goed. 
Hierbij dan ook 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 waarna bij de setuitslag, uiteraard 
afhankelijk van welke speler er geblesseerd is uitgevallen, 0-1 of 1-0 moet worden ingevuld.  

Wanneer een speler tijdens het spelen van een partij geblesseerd uitvalt dan moet er -niet uitgespeeld 
- worden geselecteerd en bij de niet gespeelde games moet als uitslag 11-0 of 0-11 worden ingevuld.  

Zowel de uitslag van de wedstrijd als de persoonlijke resultaten worden dan goed weergegeven.  
Maak binnen de vereniging bekend hoe een team het DWF moet invullen als wanneer een speler 

tijdens een competitiewedstrijd geblesseerd uitvalt aangezien dit lang niet altijd goed gaat. De 

wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team kan dit in NAS ook altijd corrigeren wanneer hij de 
wedstrijd in NAS verifieert en dit gebeurt helaas ook niet altijd. 

 
Gebruik van de app en het DWF 

Halverwege de competitie is het een goed moment om eens te bekijken hoe het gebruik van de app met daarin het 

DWF in de afdeling. 
In de afdelingscompetities zijn tot nu 753 wedstrijden gespeeld waarvan er in 349 gebruik is gemaakt het DWF wat 

dus 46,3% van de wedstrijden is. Met dit percentage is de afdeling duidelijk koploper in het gebruik van het DWF 
binnen de NTTB  Het werkelijke gebruik van het DWF is waarschijnlijk hoger omdat in de verstrekte cijfers alleen de 

volledig ingevulde formulieren zijn opgenomen en niet de formulieren waarin alleen de game- en setuitslag zijn 

ingevuld. Het alleen invoeren van de game- en setstanden zal overigens niet meer mogelijk zijn als het DWF definitief 
is ingevoerd en is het aan te raden om het DWF volledig in te vullen. 

Uitgesplitst naar competitie is er wel een duidelijk verschil te zien in het gebruik van het DWF: 
Senioren regulier gespeeld 599 wedstrijden waarvan 299 met DWF = 49,9% 

Senioren duo gespeeld 54 wedstijden waarvan 14 met DWF = 25,9% 
Jeugdcompetitie gespeeld 100 wedstrijden waarvan 36 met DWF = 36% 

De verenigingen worden er nogmaals op geattendeerd om hun leden de NTTB-app bij de Apple store of Google Play 

te laten downloaden en zich vervolgens te laten registeren.  
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Het is belangrijk dat de leden z.s.m. leren om te gaan met de app met daarin het DWF en de digitale ledenpas want 

op een gegeven moment zal het papieren wedstrijdformulier worden afgeschaft en dan zal alleen het DWF nog 

gebruikt kunnen worden voor het invullen van de uitslagen. Hoermeer de leden nu gebruik maken van het DWF hoe 
minder problemen dit zal opleveren bij de definitieve invoer. 

 

Mededelingen Seniorencompetities Regulier en DUO 
  

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
 

11915   DI  16 nov  20:15   Castricum 1              - DOKO (V) 2               

12515   DO  28 okt  20:15   HTC 10                   - Tempo-Team 17            

13413   DO  28 okt  19:30   Het Nootwheer 16         - AMVJ 3                   

13417   WO  03 nov  20:00   AMVJ 3                   - Meertreffers 1           

20413   VR  03 dec  20:00   Olympia (E) 5            - De Roemer 2              

20428   MA  01 nov  20:00   De Roemer 2              - Olympia (E) 5            

20513   DO  28 okt  20:00   Olympia (E) 6            - Backhands 3              

30015   DO  04 nov  20:15   Castricum 1              - The Victory 1            

30315   VR  05 nov  20:15   Castricum 3              - Sporting SDO 2           

30330   DI  30 nov  20:00   Sporting SDO 2           - Castricum 3              

 

Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 

Correctie voorwoord bij de competitie  
Er is op gewezen dat in het voorwoord bij de competitie een zin staat waarbij geen rekening is gehouden 

met de gewijzigde leeftijdscategorieën.  
Onder de invallersbepalingen bij de jeugd komt nog de volgende zin voor:  

Junioren en eerstejaars senioren die hebben gekozen om alleen in de jeugdcompetitie uit te komen, 
mogen ook maximaal 3 keer invallen in de afdelingsseniorencompetitie.  

Deze zin moet echter luiden:  

Spelers uit de leeftijdscategorieën O23 (alleen eerstejaars) O19 en O17, die hebben gekozen om alleen in 
de jeugdcompetitie uit te komen, mogen ook maximaal 3 keer invallen in de 

afdelingsseniorencompetitie.  
 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40616   ZA  13 nov  11:00   Nieuw Vennep 1           - HBC 3              

 
Harry Feenstra Beker Competitie 
 
 Voor deze editie van de Harry Feenstra Bekercompetitie hebben er beduidend minder teams 

ingeschreven dan in het verleden. Er kan dan ook maar in 4 i.p.v. 6 groepen worden gespeeld waarbij ook 
de ratinggrenzen enigszins zijn aangepast om in iedere groep een aantal teams te krijgen waardoor er 

gespeeld kan worden waardoor er de meeste groepen 1 poule met 7 of 9 teams geformeerd kon worden. 
In vorige edities speelden in klassen waar maar 1 poule kon worden samengesteld de teams 2 volledige 

ronden tegen elkaar. Regelmatig is hierover door spelers commentaar op gegeven omdat men het maar 

niets vond om in de beker 2x tegen dezelfde teams te moeten spelen omdat vaak na de 1e ronde de 
meeste finalisten al bekend waren. 

Om hieraan tegemoet te komen is er besloten, omdat 3 van de 4 groepen maar uit 1 poule bestaat, deze 
editie van de Harry Feenstra Bekercompetitie maar uit 1 ronde en een finaleavond te laten bestaan. 

Aangezien het aantal wedstrijden voor alle teams is gehalveerd is er in overleg met het AB besloten dat 

deze keer ook het inschrijfgeld per team zal worden gehalveerd. Het inschrijfgeld bedraagt nu € 4,00 
i.p.v. € 8,00 per team. 

De finaleavond zal worden gehouden op vrijdag 4 maart in de zaal van Flits/Theresia. 
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Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving 
bedrag 

€ 

21058  Amstelveen Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 4 teams 16,00 

21059  Amsterdam 78 Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21060  Castricum Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21061 20115 De Victors Team 3 A. Top geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

21062 11003 Diemen Team 2 F. Sikkes Persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21063  HBC Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21064 40416 HBC Team 4 jeugd geen dubbel ingevuld 5,00 

21065 11113 Het Nootwheer  Team 4 persoonlijke resultaten B en C foutief ingevuld 5,00 

21066  Het Nootwheer  Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 7 teams 28,00 

21067 12314 Holendrecht 
Team 2 F. Schopenhouer persoonlijke resultaten foutief 

ingevuld 
5,00 

21068  Holendrecht Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21069  HTC Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 3 teams 12,00 

21070  JOVO Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21071 11413 Nieuw-Vennep Team 3 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

21072  Nieuw-Vennep Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 5,00 

21073 20513 Olympia  Team 6 J. v.d. Broek persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21074 40917 
Ping Pong 

Alkmaar 
Team 1 persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21075 40516 Rapidity Team 1 jeugd formulier niet tijdig in NAS geverifieerd 10,00 

21076  Rijsenhout Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21077  Spaarne Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 3 teams 4,00 

21078  Sporting SDO Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 2 teams 8,00 

21079 20215 Stede Broec Team 8 E. Bakker geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

21080  Tazano '96 Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21081 11713 Tempo-Team Team 13 persoonlijke resultaten Y en Z foutief ingevuld 5,00 

21082  Tempo-Team Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 2 teams 8,00 

21083  The Victory Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

21084  TSO Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 2 teams 8,00 

21085 40216 TT Sport/A-Merk Team 1 wedstrijd formulier niet ontvangen 5,00 

21086 11515 TTAZ  Team 2 W. Baltus persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

21087  TTAZ  Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 2 teams 8,00 

21088 12615 VDO Team 3 D. Demaret niet gerechtigd 11,25 

https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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21089  VDO Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 2 teams 8,00 

21090  ZTTC Inschrijfgeld Harry Feenstra Bekercompetitie 1 team 4,00 

 
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. 
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