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Mededelingen  Algemeen 
 

Wijziging regeling verplaatsen wedstrijden 

Gezien het toenemende aantal coronabesmettingen is besloten om de in het voorwoord vermeldde regeling voor het 
verplaatsen van wedstrijden aan te passen. 

Voor de voorjaarscompetitie 2022 is nu de volgende regeling van toepassing: 
In onderling overleg kunnen wedstrijden worden verplaatst liefst naar een datum z.s.m. na de oorspronkelijke 

speeldatum maar een wedstrijd moet in ieder geval uiterlijk in de 10e speelweek van de competitie gespeeld zijn.  

 
Printversies wedstrijdformulieren 

Voor verenigingen die wedstrijdformulieren nodig hebben en voor de korte periode dat die nog nodig zijn geen 
wedstrijdboekjes meer willen bestellen kunnen nu de formulieren voor zowel de reguliere- als duocompetitie zelf 

uitprinten via de volgende link:  https://www.nttb.nl/competitie/wedstrijdformulieren/ 
 

Uitvallen van een geblesseerde speler 

In de 1e speelweek van de competitie is het opnieuw een paar keer niet goed gegaan het invullen van het DWF of bij 
een handmatige invoer in NAS indien een speler tijdens een partij geblesseerd uitvalt daarom hier nogmaals een ook 

in de vorige competitie gepubliceerde korte 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 set-uitslag, 

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 van de wel volledig gespeelde games de uitslag worden ingevuld 
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 op deze manier 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 zodat iedereen op de hoogte is hoe in een 

dergelijk te handelen. 
Een wedstrijdsecretaris kan bij het in NAS verifiëren van een via de app ingevuld formulier dit nog wijzigen indien het 

toch niet goed is ingevuld. 
 

Correspondentie inzake verplaatsen wedstrijden 

Steeds vaker worden de competitieleiders in de CC gezet van e-mails die een vereniging aan een andere vereniging 
stuurt met het verzoek om een wedstrijd te verplaatsen. Aangezien wij al meer dan genoeg correspondentie 

https://www.nttb.nl/competitie/wedstrijdformulieren/
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ontvangen en met deze e-mails niets kunnen is het totaal overbodige om de competitieleiders in dergelijke e-mails in 

de CC te zetten. De enige correspondentie die inzake het verplaatsen van wedstrijden aan de competitieleiders 

gestuurd moet worden is een mail met de bevestiging van de in onderling overleg overeengekomen nieuwe 
speeldatum. 

 

Mededelingen Seniorencompetities Regulier en DUO 
 

Terugtrekking team 
Overgangsklasse poule B Olympia 1 

Alle tegen dit team spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen. 
 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10305   VR  25 feb  20:15   TSTZ Haarlem 1           - De Roemer 1              

10406   ZA  12 feb  16:00   US 3                     - Nieuw Vennep 1           

10506   VR  25 feb  20:00   DOKO (Z) 1               - VDO 1                    

10606   ZA  12 feb  16:00   US 5                     - Spirit 1                 

10607   DI  22 feb  20:00   ZTTC 2                   - Tempo-Team 8             

10704   VR  04 mrt  20:00   Disnierats 2             - Polisport 1              

10804   MA  28 feb  19:30   Het Nootwheer 2          - Diemen 1                 

10806   ZA  12 feb  16:00   US 4                     - Stede Broec 5            

11116   WO  02 mrt  20:00   Bloemenlust 1            - TSTZ Haarlem 3           

11613   WO  02 mrt  20:00   Bloemenlust 2            - Spaarne 3                

11718   VR  04 mrt  20:15   Nieuw Vennep 3           - Het Nootwheer 4          

12408   DO  17 feb  20:00   JOVO 6                   - Bloemenlust 3            

12517   VR  11 mrt  20:00   US 10                    - Amstelveen 9             

12807   VR  04 mrt  20:00   ZTTC 6                   - Rapidity 9               

13005   DI  01 mrt  20:00   Meertreffers 1           - Amstelveen 10            

13106   VR  04 mrt  20:15   HBC 6                    - Het Nootwheer 14         

13507   VR  04 mrt  20:00   Tempo-Team 22            - Diemen 4                 

20105   VR  25 feb  20:00   De Victors 3             - Stede Broec 6            

20106   VR  04 mrt  20:15   Esopus 3                 - Spirit 2                 

20704   DO  10 feb  20:00   DOV 9                    - Olympia (E) 8            

20804   VR  25 feb  20:00   PingPongAlkmaar 4        - Olympia (E) 5            

20919   DI  29 mrt  20:00   PingPongAlkmaar 5        - Duintreffers 2           

30205   DO  24 feb  20:00   The Victory 2            - Rapidity 2               

30302   DI  08 mrt  20:15   Rapidity 3               - TTAZ 2                   

 
Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 
Wijziging aanvangstijd 

2e klasse poule A PingPongAlkmaar 2 aanvangstijd wordt 13.30 uur 
4e klasse poule A PingPongAlkmaar 3 aanvangstijd wordt 13.30 uur 

5e klasse poule B PingPongAlkmaar 4 aanvangstijd wordt 13.30 uur 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40305   VR  18 feb  19:00   Limmen 2                 - Amsterdam 4              

40603   ZA  05 mrt  13:00   Backhands 1              - Tempo-Team 3             

40706   ZA  26 feb  15:00   HBC 3                    - Stede Broec 3            

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 

https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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Declaraties aan verenigingen 
 

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

22007 11905 Amstelveen Team 5 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

22008 11905 Castricum Team 1 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

22009 40304 DOV 
Team 2 jeugd T. Verhagen persoonlijke resultaten foutief 

ingevuld 
5,00 

22010 20306 Esopus Team 2 foutief wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

22011 12504 GSV Heemstede Team 1 geen dubbel ingevuld 5,00 

22012 30205 Rapidity Team 2 duo niet opgekomen  22,50 

22013 30206 Rapidity Team 4 duo C. Dupuis persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

22014 20806 Stede Broec Team 10 F. de Ridder persoonlijke resultaten foutief ingevuld 5,00 

22015 11405 TTAZ team 2 geen dubbel ingevuld 5,00 

22016 10406 US Team 3 geen klasse en poule ingevuld 5,00 

22017  Victory 55 4x formulier dd. 11.02 niet ontvangen 20,00 

 
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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Carel Cools,  
Tel.: 0226-352417  

E-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl  
Website: NTTB afdeling Holland-Noord  
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