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Mededelingen  Algemeen 

 
Invoer DWF later toevoegde spelers 

Niet iedereen blijkt op de hoogte te zijn dat bij spelers die later aan een team worden toegevoegd de invoer DWF 
standaard op nee staat. Indien een aan een team toegevoegde speler ook het DWF moet kunnen invullen dan moet 

de wedstrijdsecretaris in de app de invoer DWF bij deze speler van nee in ja wijzigen. 

 
Controle bevestigen DWF door wedstrijdsecretaris 

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het voor een wedstrijdsecretaris mogelijk is om de status van een wedstrijd 
van uitspelende teams te checken zodat er boetes kunnen worden voorkomen daarom hieronder het over dit 

onderwerp in de vorige competitie reeds een aantal keer gepubliceerde stukje. 

 
In app is in het menu van de wedstrijdsecretarissen een scherm geplaatst waarop de status is te zien van alle 

wedstrijden die de teams van een vereniging 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. 

Het is uiteraard het beste on het DWF na afloop van de wedstrijd te bevestigen zodra het team dat het DWF heeft 
ingevuld dit gedaan heeft. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waardoor dit niet lukt daarom zijn er deze 

tijdslimieten vastgesteld: 
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 en zaterdag daarvan moet het DWF uiterlijk op zondag om 12.00 uur bevestigd 
zijn. 

Indien een uitspelend team het DWF invult dam moet het thuisspelende team het DWF bevestigen. 

 

Mededelingen Seniorencompetitie 
 
Afzien promotie 

3e klasse poule F ASSV 2 

Dit team ziet af van het recht op promotie. Mocht het team in deze poule kampioen worden dan zal er 
een nieuwe eindstand worden opgemaakt zonder de resultaten van ASSV het team dat dan op de 1e 



2 

 

plaats eindigt promoveert naar de 2e klasse. Voor de bepaling welk team degradeert blijven de resultaten 

behaald tegen ASSV meetellen.  

 
Wijziging speelavond of aanvangstijd 

3e klasse poule G speelavond wordt woensdag 
 

Geen mogelijkheid tot douchen bij TSTZ Haarlem 

Bij de vereniging TSTZ Haarlem is de warm watervoorziening defect daarom zal het tot nader order niet 
mogelijk zijn om van de douche gebruikt te maken. 

 
Aanpassing p/d regeling 4e klasse duocompetitie 

De p/d regeling voor de 4e klasse in de duocompetitie is niet correct die moet als volgt zijn: 
Nrs. 1 promoveren naar de 3e klasse, nr. 6 uit poule 4A en de nr. 5 uit poule 4B degraderen naar de 5e 

klasse. 

 
Wijziging programma maandag 10 april (2e paasdag) 

Op maandag 10 april (2e paasdag) stonden de volgende wedstrijden in het competitieprogramma 
gepland: 

80728 Amstelveen 2 - HBC 3 

80930 TSO 1 - Tempo-Team 12 
81229 Tazano 96/1 - Victory 55/4 

81230 TSO 2 - Rapidity 5 
81730 TSO 3 - Nieuw Vennep 3 

82030 AMVJ 2 - Het Nootwheer 8 
82892 AMVJ 3 - HTC 11 

82929 Amstelveen 8 - GTTC Haarlem 1 

Deze wedstrijden zijn verplaatst naar maandag 3 April. 
 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
80406   VR  03 mrt  20:00   US 5                     - DOKO (Z) 1               

80615   VR  24 feb  20:00   Olympia (E) 1            - VDO 1                    

81611   DI  04 apr  20:00   ZTTC 3                   - Rijsenhout 1             

 

Mededelingen  Jeugdcompetitie 
 

Wijziging aanvangstijd 

4e klasse Poule A Limmen 3 aanvangstijd wordt 12.20 uur. 
 

Geen mogelijkheid tot douchen bij TSTZ Haarlem 
Bij de vereniging TSTZ Haarlem is de warm watervoorziening defect daarom zal het tot nader order niet 

mogelijk zijn om van de douche gebruikt te maken. 

 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum  
86414   ZA  11 mrt  10:00   Amsterdam '78 4          - HBC 4                    

86504   ZA  18 feb  11:00   Victory '55 1            - Sporting SDO 1           

87028   ZA  01 apr  15:00   HBC 1                    - VDO 1                    
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HARRY FEENSTRA BEKERCOMPETITIE 
 

Door een gebrek aan belangstelling zal de Harry Feenstra bekercompetitie ook dit seizoen niet gespeeld 
worden. Het niveau van de teams die wel hadden ingeschreven lag zover uit elkaar dat hiermee geen leuk 

bekertoernooi was te organiseren.  
Het is eigenlijk in en in triest dan een bekertoernooi dat al meer dan 50 jaar bestaat langzaam maar zeker 

aan zijn eind komt. 

Volgend seizoen zal er opnieuw worden geprobeerd om de Harry Feenstra Bekercompetitie te organiseren 
en het is te hopen dat er dan duidelijk meer teams zullen worden ingeschreven zodat er wel gespeeld kan 

worden.  
 

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

 
 
Declaraties aan Verenigingen 
 

Volgnr. Wedstrijdnr. Vereniging Boetenr.  Eventuele nadere omschrijving Bedrag 
23015 87007 Amstelveen 7B DWF niet bevestigd 7,50 
23016 80204 De Roemer 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23017 85204 De Roemer 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23018 85504 DOV 7B DWF niet bevestigd    7,50 
23019 82904 GTTC Haarlem 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23020 86106 Limmen 7B DWF niet bevestigd 7,50 
23021 86207 Rapidity 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23022 86306 Rapidity 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23023 84004 TSTZ Haarlem 7B DWF niet bevestigd 7,50 
23024 86605 TSTZ Haarlem 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23025 80008 Victory 55 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 
23026 80108 Victory 55 17 Niet tijdig in NAS geverifieerd 7,50 

 
 
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. 

 

 

 

https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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Tafeltennis Reporter - TTR  
is een uitgave van de 
NTTB 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  
E-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl  

Website: NTTB Holland-Noord  
Webbeheerder: Carel Cools  
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