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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/ 
 

Gebruik van de NTTB-app en het DWF 

 
Nu de 5e speelweek is gespeeld een goed moment om een overzicht te geven van het gebruik van het DWF in de 

afdeling Holland-Noord. 
In alle afdelingscompetities zijn er tot nu toe 752 wedstrijden gespeeld waarbij in 419 wedstrijden gebruik is gemaakt 

van het DWF en dit geeft een percentage van 55,7%. Met dit percentage is onze afdeling opnieuw koploper in het 

gebruik van het DWF. Uitgesplitst naar competitie geeft dit het volgende overzicht: 
Reguliere seniorencompetitie 595 wedstrijden waarvan 347 via DWF is 58,3% 

Duocompetitie 54 wedstrijden waarvan 31 via DWF is 57,4% 
Jeugdcompetitie 103 wedstrijden waarvan 41 via DWF is 39,7% 

Uit deze cijfers blijkt dat er nog een flink aantal teams en zelfs nog een aantal vereniging die het DWF niet gebruiken 

terwijl deze pilot dient om ervaring op te doen in het gebruiken van het DWF. Wanneer binnenkort het DWF definitief 
wordt ingevoerd en het papieren wedstrijdformulier komt te vervallen is er geen tijd meer om ervaring op te doen. 

Regelmatig worden de volgende argumenten aangevoerd om de NTTB-app met daarin het DWF niet te gebruiken: 
Wanneer DWF is ingevoerd is het voor een wedstrijdsecretaris ook nog mogelijk om wedstrijden handmatig in NAS in 

te voeren wat een stuk sneller is dan invoeren en accorderen van het DWF terwijl de vereniging nog over ruim 
voldoende wedstrijdboekjes beschikt of de printversie van de papieren wedstrijdformulieren heeft opgeslagen. 

Het klopt inderdaad dat na de invoer van het DWF het ook nog mogelijk is om wedstrijden handmatig 

in NAS in te voeren maar dat levert dan wel veel extra werk voor de wedstrijdsecretaris op. Bij invoer 

https://www.nttb.nl/competitie/wedstrijdformulieren/
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via het DWF hoeft hij alleen te verifiëren terwijl bij een handmatige invoer ook alle gamestanden in 

NAS  moeten worden ingevoerd.  

 
Er is geen of onvoldoende informatie over de NTTB-app en het DWF te vinden.  

De verenigingen en alle leden daarom op hert volgende geattendeerd : 
In het lopende beeld op de site van de afdeling https://holland-noord.nttb.nl/ 

Staat o.a. het item NTTB-app beschikbaar in Applestore en de Google Playstore wanneer op lees verder 

wordt geklikt wordt alles in het daarna verschijnende scherm goed uitgelegd.  
Ook op de site van de bond www.nttb.nl staat er bovenin een aparte button met de naam NTTB-app en 

digitaal wedstrijdformulier onder deze button wordt alles nog uitgebreider uitgelegd. 
Tevens kan je daar alle antwoorden op je vragen vinden via Q & A of de hulplijn gebruiken. 

 
Hopelijk gaan nog veel meer leden de NTTB-app downloaden en laten zich ook registreren waarna zij de app met 

daarin het DWF en de digitale ledenpas kunnen gaan gebruiken en er geen problemen ontstaan als het DWF 

definitief wordt ingevoerd. 
 

Mededelingen Seniorencompetities Regulier en DUO 
 

Een aantal keer is al de vraag gesteld of het al bekend is wat de speelweken zijn voor de 

afdelingsseniorencompetitie najaar 2022. De afdeling heeft daarom onderstaand speelwekenschema 
samengesteld.  In dit speelwekenschema is rekening gehouden door het ministerie gepubliceerde week 

van de herfstvakantie voor de regio noord. Ook is er rekening gehouden met het regelmatig ontvangen 
verzoek om na de 9e speelweek een vrije week te plannen. Door het plannen van die vrije week is er ook 

in het tweede gedeelte van de competitie een mogelijkheid om in onderling overleg een wedstrijd te 

verplaatsen en ieder team aan de 10e speelweek ook aan de laatste wedstrijd begint. 
 

Speelweken afdelingsseniorencompetities najaar 2022 
 

5 september t/m 10 september   speelweek 1 

12 september t/m 17 september speelweek 2 
19 september t/m24 september  speelweek 3 

26 september t/m 1 oktober        speelweek 4 
3 oktober t/m 8 oktober               speelweek 5 

10 oktober t/m 15 oktober           speelweek 6 
17 oktober t/m 22 oktober           vrije week 

24 oktober t/m 29 oktober           speelweek 7 

31 oktober t/m 5 november         speelweek 8 
7 november t/m 12 november     speelweek 9 

14 november t/m 19 november   vrije week 
21 november t/m 26 november   speelweek 10 

 

Verenigingen die met teams uitkomen in de landelijke seniorencompetities en deze teams gelijktijdig 
willen laten thuisspelen met team(s) die uitkomen in de afdelingsseniorencompetitie moeten er rekening 

meehouden dat dit speelschema waarschijnlijk niet zal overeenkomen met het nog bekend te maken 
speelwekenschema voor de landelijke seniorencompetitie. Het geliktijdig thuisspeken zal dus lang niet in 

alle gevallen mogelijk zijn.  Verenigingen die hierdoor in de problemen komen zullen dit zelf in onderling 
overleg met de tegenstanders moeten oplossen. 

 

Wijziging aanvangstijd 
1e klasse poule A VDO 1 aanvangstijd wordt 20.15 uur 
3e klasse Poule D VDO 3 aanvangstijd wordt 20.15 uur 
3e klasse poule I VDO 2 aanvangstijd wordt 20.15 uur  
6e klasse poule A VDO 4 aanvangstijd wordt 20.15 uur  

https://holland-noord.nttb.nl/
http://www.nttb.nl/
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Parkeer problemen Victory ‘55 

 

I.v.m. bouw werkzaamheden nabij het clubgebouw is de parkeer gelegenheid drastisch verminderd.  
Indien er geen plaats gevonden wordt kan er op 5 minuten loopafstand gratis geparkeerd worden nabij 

zwembad de Waterdam. Adres: Harlingenlaan 25 in Volendam. 
 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
10110   ZA  30 apr  12:00   De Victors 1             - Tempo-Team 5             

10412   DI  05 apr  20:00   Stede Broec 2            - Victory '55 3            

11714   WO  06 apr  20:15   Nieuw Vennep 3           - JOVO 4                   

13422   DO  28 apr  19:30   Het Nootwheer 12         - Tempo-Team 21            

20812   MA  04 apr  20:30   Limmen 3                 - PingPongAlkmaar 4    

30112   MA  04 apr  20:00   TTAZ 1                   - TSTZ Haarlem 1           

30117   DO  31 mrt  20:00   Diemen 1                 - TTAZ 1                   

30118   WO  13 apr  20:15   TSTZ Haarlem 1           - Rapidity 1                  

 

Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 

Speelweken competitie Jeugd najaar 2022: 
 

17 september  speelweek 1 
24 september  speelweek 2 

1 oktober         speelweek 3 
8 oktober         speelweek 4 

15 oktober       speelweek 5 

22 oktober       vrije week 
29 oktober       speelweek 6 

5 november     speelweek 7 
12 november   speelweek 8 

19 november   vrije week 

26 november   speelweek 9 
3 december     speelweek 10 

 
Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
GEEN 

 
Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 
Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
Declaraties aan verenigingen 
 

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

22030 40713 HBC Team 3 jeugd geen persoonlijke resultaten ingevuld 5,00 

22031 40714 Nieuw-Vennep Team 2 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

22032 40415 Rapidity Team 1 jeugd teamnummer invaller niet ingevuld 5,00 

22033 20313 Stede Broec Team 7 geen vereniging en teamnummer ingevuld 5,00 

22034 12714 Tempo-Team  Team 15 invaller niet gerechtigd 11,25 

22035 40514 The Victory Team 2 jeugd geen dubbel ingevuld 5,00 

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


4 

 

 

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. 

 
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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