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Mededelingen  Algemeen 
 

Gebruik van het DWF 

In de 1e speelweek is er een aantal keer geen gebruik gemaakt van het DWF doordat men de app wel had 
gedownload maar zich niet als gebruiker had laten registeren of omdat de TTapp was gebruikt i.p.v. de 

NTTBapp. In de 2e speelweek waren er, vanwege overmacht, nog maar 2 gevallen waarin het DWF niet 
gebruikt is terwijl in de 3e speelweek bij 100% Van de wedstrijden het DWF is gebruikt. Na 3 speelweken 

geeft dit een percentage van 95,4% in her gebruik van het DWF. 

Voor het bevestigen van de wedstrijden is hetzelfde van toepassing: 
1e  speelweek 143 wedstrijden waarvan 44 niet bevestigd = 30,8% niet bevestigd 

2e speekweek 151wedstrijden waarvan 15 niet bevestigd = 9,98% niet bevestigd 
3e speelweek 160 wedstrijden waarvan   2 niet bevestigd = 1,25% niet bevestigd. 

Vanaf speelweek 4 zullen er boetes worden opgelegd voor het niet bevestigen van het DWF. 
In TTR 14 hebben de tijdslimieten gestaan waarvoor een team het DWF bevestigd moet 

hebben. Het is dus mogelijk wanneer door omstandigheden een team het DWF niet meteen 

na de wedstrijd kan verifiëren dit ook op een later tijdstip kan gebeuren zolang het maar 
binnen de gestelde tijdslimiet is. 

 
Aangezien er de afgelopen dagen nog regelmatig vragen over deze tijdslimieten zijn gesteld hieronder 

nogmaals de tijdslimieten: 

Wedstrijden gespeeld op de maandag daarvan moet het DWF uiterlijk woensdag om 12.00 uur bevestigd 
zijn 

Wedstrijden gespeeld op de dinsdag daarvan moet het DWF uiterlijk donderdag om 12.00 uur bevestigd 
zijn 

Wedstrijden gespeeld op de woensdag daarvan moet het DWF uiterlijk op vrijdag om 12.00 uur bevestigd 

zijn 
Wedstrijden gespeeld op de donderdag daarvan moet het DWF uiterlijk op zaterdag om 12.00 uur 

bevestigd zijn   
Wedstrijden gespeeld op de vrijdag daarvan moet het DWF uiterlijk op zondag om 12.00 uur bevestigd 

zijn. 
Wedstrijden gespeeld op zaterdag daarvan moet het DWF uiterlijk zondag om 12.00 uur bevestigd zijn. 

Indien een uitspelend team het DWF invult, bevestigt en verstuurt dan moet het 

thuisspelende team het DWF uiteraard bevestigen.  
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Controle bevestiging DWF door wedstrijdsecretaris 

In het afgelopen weekend is er in de app, in het menu van de wedstrijdsecretaris, een nieuw scherm 

geplaatst waarop de wedstrijdsecretaris de status kan zien van alle wedstrijden die zijn teams in een 
week spelen zowel voor de uit- als de thuiswedstrijden. Een wedstrijdsecretaris kan dus altijd checken of 

zijn teams die het DWF moeten bevestigen dit ook gedaan hebben. Is de tijdslimiet waarbinnen het DWF 
bevestigd moet worden nog niet verstreken dan kan  hij  nog actie ondernemen om het team het DWF 

alsnog te laten bevestigen.  

Gebruik dit scherm het voorkomt boetes die te voorkomen zijn. 
 

Gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden 
Het verwerken in het DWF bij het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden blijkt niet voor 

iedereen even duidelijk te zijn. In het voorwoord bij de competitie staat duidelijk dat de aanvoerders van 
alle betrokken teams hun akkoord voor het gelijktijdig uitkomen van een speler in twee wedstrijden bij de 

opmerkingen in het DWF moeten worden gezet net zoals voorheen door de betrokken aanvoerders het 

akkoord op de achterzijde van het formulier werd geplaatst. 
Het akkoord wordt door de thuisspelende vereniging onder opmerking thuisspelende team geplaatst 

voordat die het DWF bevestigd en verstuurd terwijl het uitspelende team doet dit nadat die zelf heeft 
ingelogd door het akkoord in het DWF onder opmerking uitspelende team in te vullen voordat de 

wedstrijd bevestigd wordt. Het door een wedstrijdsecretaris onder opmerking wedstrijdsecretaris plaatsen 

dat alle teams akkoord zijn zal niet worden geaccepteerd. 
Het ontbreken van het akkoord van één van de vier betrokken teams heeft tot gevolg dat de invaller 

ongerechtigd is alle daaruit voorkomende consequenties.    
 

 

MEDEDELINGEN SENIORENCOMPETITIE 
 

Speelweken voorjaarscompetities 2023 senioren  
23 januari t/m 28 januari  speelweek 1  

30 januari t/m 4 februari  speelweek 2  

6 februari t/m 11 februari speelweek 3  
13 februari t/m 18 februari  speelweek 4  

20 februari t/m 25 februari speelweek 5  
27 februari t/m 4 maart  vrije week  

6 maart t/m 11 maart   speelweek 6  
13 maart t/m 18 maart  speelweek 7  

20 maart t/m 25 maart   speelweek 8  

27 maart t/m 1 april  speelweek 9  
3 april t/m 8 april  vrije week  

10 april t/m 15 april  speelweek 10  
Wedstrijden die gespeeld moeten worden op maandag 10 april (2e paasdag) zullen in het 

competitieprogramma al gepland staan op maandag 3 april.  
Het speelschema voor de afdelingscompetitie komt niet overeen met het speelschema voor de landelijke competitie. 

Verenigingen die hun landelijke en afdelingsteams gelijk of contra elkaar willen laten spelen moeten er rekening mee 

houden dat het gelijktijdig thuisspelen lang niet altijd mogelijk zal zijn. Komt een vereniging hierdoor in de 

problemen dan moeten zij zelf in overleg met de tegenstander een oplossing zoeken. 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
81009   VR  21 okt  20:15   HTC 2                    - Stede Broec 1            

81810   ZA  26 nov  18:00   Spirit 1                 - Diemen 1                 

81914   VR  02 dec  20:15   Rapidity 4               - Tazano 96 1              

81929   MA  10 okt  20:00   Tazano 96 1              - Rapidity 4               

82019   DI  25 okt  19:45   ASSV 2                   - The Victory 2            

82409   VR  21 okt  20:15   HBC 5                    - Victory '55 5            

82410   DI  22 nov  20:15   VDO 3                    - Sporting SDO 3           
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82811   MA  14 nov  20:00   Tazano 96 2              - Holendrecht 1            

82826   WO  05 okt  19:30   Holendrecht 1            - Tazano 96 2              

83010   DI  11 okt  20:00   Amsterdam '78 11         - ZTTC 5                   

85820   MA  31 okt  20:00   Duintreffers 2           - PingPongAlkmaar 6        

86110   VR  14 okt  20:15   GSV Heemstede 1          - TSTZ Haarlem 2           

 

Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 
Speelweken voorjaar 2023 jeugdcompetitie 

28 januari speeldag 1 

4 februari  speeldag 2 
11 februari speeldag 3 

18 februari  vrij 
25 februari speeldag 4 

4 maart  speeldag 5 

11 maart vrij 
18 maart speeldag 6 

25 maart vrij 
1 april  speeldag 7 

8 april   speeldag 8 

15 april  speeldag 9 
22 april  speeldag 10 

Dit speelschema komt overeen met het speelschema dat momenteel van toepassing is voor de landelijke 
jeugdcompetitie. Vanwege de jeugdevenementen die gepland staan in de vrije weken zal er deze 

competitie in de voorjaarsvakantie (4 maart) een programma gepland staan. Verenigingen kunnen in 
overleg met de tegenstander wedstrijden verplaatsen naar een vrije week. 

  

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
GEEN                        

 
 
HARRY FEENSTRA BEKERCOMPETITIE 
  
Het inschrijfformulier voor de Harry Feenstra Bekercompetitie is naar alle wedstrijdsecretarissen en 

coördinatoren toernooien senioren gestuurd tevens is het inschrijfformulier te vinden op de site van de 

afdeling onder downloads. 

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

 
 
Declaraties aan verenigingen 
 

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

22099  GTTC Haarlem Wedstrijd dd. 28.09 niet tijdig in NAS geverifieerd 10,00 

22100  Meertreffers Wedstrijd dd. 27.09 niet tijdig in NAS geverifieerd 10,00 

22101  Tempo-Team 2x wedstrijden jgd. dd. 01.10 niet tijdig in NAS geverifieerd 20,00 

22102  ZTTC 3x wedstrijden dd. 30.09 niet tijdig in NAS geverifieerd 30,00 

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