
1 

 

 
 

 

 Tafeltennis Reporter 
 

74e jaargang, nr. 16        10 oktober 2022 

 
 
Mededelingen  Algemeen 
 

Uitvallen van een geblesseerde speler  

Aangezien er de afgelopen dagen een paar keer gebeld is hoe te handelen als er een speler geblesseerd 
uitvalt wordt het reeds herhaaldelijk hierover in de TTR gepubliceerde stuk voor de laatste maal 

gepubliceerd. 
Valt een speler geblesseerd uit dan moet in het DWF 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 uitvalt dan moet er voor 

deze partij  –niet uitgespeeld – worden geselecteerd en van de wel volledig gespeelde games 
de uitslag worden ingevuld terwijl bij de niet gespeelde games als uitslag 11-0 of 0-11 moet 

worden ingevuld.  
De uitslag van de wedstrijd en de persoonlijke resultaten worden op deze manier dan goed weergegeven.  

Maak binnen de vereniging bekend  hoe een team het DWF moet invullen indien een speler 

tijdens een competitiewedstrijd geblesseerd uitvalt zodat iedereen op de hoogte is hoe in 
een dergelijk geval  te handelen.  

  
Vanaf deze speelweek zal ook voor het niet goed invullen of gebruiken van het DWF een 

boete worden opgelegd. 

  
Controle bevestiging DWF door wedstrijdsecretaris  

In app is in het menu van de wedstrijdsecretaris is een nieuw scherm geplaatst waarop hij de  status kan 
zien van alle wedstrijden die zijn teams in een week spelen. Dit is zowel voor de uit- als de 

thuiswedstrijden. Een wedstrijdsecretaris kan dus altijd checken of zijn teams wanneer die het DWF 

moeten bevestigen dit ook daadwerkelijk 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 
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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 met alle daaruit voorkomende consequenties. 

 

MEDEDELINGEN SENIORENCOMPETITIE 
 

Afsluiting toegangsweg naar AMVJ 
Op verziek van AMVJ wordt de volgende mededeling gepubliceerd: 

De toegangsweg naar Sportpark Het Kleine Loopveld word afgesloten en opnieuw geasfalteerd. Zie 
onderstaande link: 

https://amvj-tafeltennis.nl/nieuws/wegwerkzaamheden-31-oktober-tm-11-november 
De wedstrijdsecretarissen worden verzocht om hun teams en/of begeleiders  tegen AMVJ moeten spelen 

deze link door te sturen 

 
Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
81512   DO  20 okt  20:00   Olympia (E) 2            - Sporting SDO 1           

83313   VR  21 okt  20:00   The Victory 5            - Het Nootwheer 10         

83627   MA  14 nov  20:15   TTAZ 3                   - Het Nootwheer 9          

83811   DO  24 nov  20:00   Tempo-Team 18            - Rijsenhout 3             

84014   MA  28 nov  20:00   Amstelveen 10            - Meertreffers 1           

84029   DI  11 okt  20:00   Meertreffers 1           - Amstelveen 10            

86211   DO  20 okt  20:15   Rapidity 3               - TTAZ 2                   

 

Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 
Afsluiting toegangsweg naar AMVJ 

Op verziek van AMVJ wordt de volgende mededeling gepubliceerd: 
De toegangsweg naar Sportpark Het Kleine Loopveld word afgesloten en opnieuw geasfalteerd. Zie 

onderstaande link: 

https://amvj-tafeltennis.nl/nieuws/wegwerkzaamheden-31-oktober-tm-11-november 
De wedstrijdsecretarissen worden verzocht om hun teams en/of begeleiders  tegen AMVJ moeten spelen 

deze link door te sturen 
 

  

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
GEEN 

 
 
HARRY FEENSTRA BEKERCOMPETITIE 
  
Er is al een paar keer gevraagd of jeugdspelers ook aan deze bekercompetitie mogen deelnemen daarom 

nog het volgende: 

Alle jeugdspelers die gerechtigd zijn om in de seniorencompetitie te spelen of in te vallen mogen ook aan 
deze bekercompetitie deelnemen. Het betreft alle jeugdspelers uit de leeftijdscategorieën O17 en hoger. 

De sluitingsdatum voor de Harry Feenstra Bekercompetitie is 20.10.2022 
 

https://amvj-tafeltennis.nl/nieuws/wegwerkzaamheden-31-oktober-tm-11-november
https://amvj-tafeltennis.nl/nieuws/wegwerkzaamheden-31-oktober-tm-11-november
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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 € 

22103 87312 Amsterdam 78 Team 3 jeugd DWF niet bevestigd 5,00 

22104 87512 Amsterdam 78 Team 4 jeugd DWF niet bevestigd 5,00 

22105 87611 Backhands Team 1 jeugd DWF niet bevestigd 5,00 

22106 81610 DOV Team 4 DWF niet bevestigd 5,00 

22107 81011 HTC Team 2 DWF niet bevestigd 5,00 

22108 87011 Limmen Team 1 jeugd DWF niet bevestigd 5,00 

22109 87211 Limmen Team 2 DWF niet bevestigd 5,00 

22110 82512 TTAZ Wedstrijd dd. 06.10 niet tijdig in NAS geverifieerd 10,00 

22111 84212 Victory 55 Team 5 DWF niet bevestigd 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. 

 

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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