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Werkgroep eredivisie 
 
De teamopgaven met verzoeken voor de VOORjaarscompetitie dienen uiterlijk 10 december in het bezit te zijn van 
de werkgroep (boon@nttb.nl).  
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
De geplande P/D wedstrijd heren ere/1e divisie tussen de verliezer van de kampioenswedstrijd 1e divisie (wordt 4 
december gespeeld) en nummer 7 van de eredivisie zal worden gespeeld op woensdag 8 december. Deze wedstrijd 
zou oorspronkelijk plaatsvinden op zaterdag 11 december. De reden van verplaatsing van deze datum is dat van alle 
in aanmerking komende eredivisieteams spelers in actie kunnen komen op de Masters, die in hetzelfde weekend 
zullen plaatsvinden. De P/D wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein. 
 
Zoals bekend wordt de kampioenswedstrijd 1e divisie dames gehouden op zaterdag 4 december aanvang 12.00. De 
promotie/degradatie wedstrijd dames ere/1e divisie vindt vanwege de Masters (11-12) nu plaats op zaterdag 18-12* 
op neutraal terrein (*voorbehoud als Scylla de P/D wedstrijd dient te spelen dan volgt op 28-11 nadere informatie). 
 
Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 
 
Inschrijving landelijke seniorencompetitie voorjaar 2011 
De najaarscompetitie 2010 is via NAS gerealiseerd. Zowel de inschrijvingen, het doorbellen van de uitslagen, het 
verwerken van de formulieren voor zondag 12.00 uur en het versturen van de formulieren is globaal goed verlopen. 
 
Hierbij volgen de aanwijzingen voor de inschrijving via NAS van de voorjaarscompetitie 2011: 
Het is van belang dat alle verenigingen de gegevens tijdig en correct in NAS zetten zodat we de competitie tijdig 
kunnen indelen en bekend maken, zodat ook de afdelingen voldoende tijd hebben om hun competitie te organiseren. 
 
De volgende punten zijn van belang: 

• Alle gegevens dienen uiterlijk 5 december 2010 in NAS te worden ingevoerd. De opgave kan alleen 
verwerkt worden als ze definitief is. Voorlopige opgaven en opgaven in concept worden als niet ingediend 
beschouwd; de betreffende teams worden niet opgenomen in de landelijke seniorencompetitie. 

• Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld: Het aanvangsuur mag niet vroeger zijn dan 13.00 uur en niet 
later dan 17.00 uur. Dispensatie hierop is mogelijk mits er goede argumenten worden vermeld bij de 
“algemene opmerkingen”. 

• Het laagste damesteam dient uit minstens 5 speelsters te bestaan of er dienen minimaal twee speelsters als 
invalster te worden opgegeven. U kunt ze opgeven bij de “algemene opmerkingen”. 
Het doel is tweeledig: 

• Het voorkomt dat een team bij een blessure of ziekte meteen in de problemen komt; 
• Het voorkomt dat er invalsters gaan meedoen die het damesteam zodanig versterken dat er sprake 

kan zijn van competitievervalsing. 
        Te sterke invalsters kunnen worden geweigerd om als invalster in een damesteam te mogen uitkomen.    

• Belangrijk zijn de wensen die u heeft. Ze dienen te worden vermeld bij de “algemene opmerkingen “of bij de 
opmerkingen per team”als de wensen een specifiek team betreffen. 
De wensen kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangegeven: 

•    H1 / H2 = heren 1 niet gelijk thuis met heren 2 
•   (D1,D2) / H3 = dames 1 en dames 2 niet gelijk thuis met heren 3                  

        Belangrijk is dat u aangeeft waarom u deze wensen heeft. De motivatie geeft een indicatie van  
        het belang dat een vereniging heeft om deze wensen gerealiseerd te krijgen. Wensen zonder 
         argumentatie hebben de laagste prioriteit. Wensen zijn ook geen rechten ! 
         Aangezien de eredivisies een afwijkend programma hebben is het niet mogelijk  om ze bij deze 
         wensen te betrekken. De specifieke wensen kunnen bij de eredivisieteams worden vermeld. 

• Voor spelers/speelsters die vanuit een buitenlandse competitie willen gaan spelen in een dor de NTTB 
georganiseerde competitie gelden de volgende voorwaarden: 

• Betrokkene is per datum van aanvang van de landelijke competitie in de Nederlandse landelijke of 
afdelingscompetitie niet meer speelgerechtigd in het buitenland; 

• Ter staving van bovenvermelde voorwaarde dient betrokkene een zogenaamd vrijgavebewijs van de 
bij de ITTF aangesloten bond van het land van herkomst aan het Hoofdbestuur te overleggen waarop 
de ingangsdatum van de vrijgave vermeld is; 
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• Dit vrijgavebewijs dient uiterlijk 1 dec voorafgaand aan de voorjaarscompetitie op het bondsbureau 
aanwezig te zijn; 

• Betrokkene dient daarbij te vermelden voor welke lid-vereniging en in welke klasse hij/zij gaat 
uitkomen in de Nederlandse competitie. 

• Spelers/speelsters dienen in het bezit te zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap. Meld voor 1 december 
leden, die gaan deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2011, aan als competitiegerechtigd lid (voer de juiste 
datum begin lidmaatschap 1 december) c.q. muteer uiterlijk 1 december basisleden naar 
competitiegerechtigd lid. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk voor het competitiegerechtigd maken van 
haar opgegeven leden. Leden die na 15 november per 1 december worden opgegeven of worden gemuteerd 
naar competitiegerechtigd lid voor de voorjaarscompetitie betalen pas per januari contributie. 

• Verzoeken om spelers /speelsters toe te voegen NA de opgave van 5 december dienen te worden ingediend 
bij de HCL. 

• Laat de juiste gegevens van de speelzaal en de wedstrijdsecretaris landelijke seniorencompetitie in NAS 
vermelden. Deze gegevens worden opgenomen bij het competitieprogramma. Indien nodig kunnen de 
gegevens van de speelzaal door de secretaris of de ledenfunctionaris van de vereniging worden aangepast 
(zie hiervoor 3.1.2. van de handleiding ledenadministratie). De wedstrijdsecretaris dient te worden 
opgenomen onder <Bestuur en commissies->functionarissen beheren> (zie hiervoor 3.3.2. van de 
handleiding ledenadministratie). Geef uw juiste telefoonnummer en emailadres door aan de secretaris of de 
ledenfunctionaris van de vereniging. 

• Na het uitkomen van het competitieboek dient u mutaties wat zaal en wedstrijdsecretaris betreft ALTIJD ook 
rechtstreeks door te geven aan de HCL, die de wijzigingen op kan nemen in het competitiebulletin. Formeel 
worden de wijzigingen pas na opgave aan de HCL officieel. 

• Jeugdleden geboren vanaf 1995 dienen dispensatie te hebben om aan de landelijke seniorencompetitie deel 
te nemen. Dat geldt ook voor invallen. Het is nooit toegestaan om zowel aan de landelijke senioren- als de 
landelijke jeugdcompetitie deel te nemen, ook niet als invaller. 

 
Wijzigingen speeladressen  
Tavernie 1 Wedstrijd 10629 Tavernie 1 – Disnierats 1 wordt gespeeld bij Drivers, 

Rijnstraat 1a, Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-615454 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 
Inschrijving landelijke jeugdcompetitie voorjaar 2011 
De najaarscompetitie 2010 is via NAS gerealiseerd. Zowel de inschrijvingen, het doorbellen van de uitslagen, het 
verwerken van de formulieren voor zondag 12.00 uur en het versturen van de formulieren is globaal goed verlopen. 
 
Hierbij volgen de aanwijzingen voor de inschrijving via NAS van de voorjaarscompetitie 2011: 
Het is van belang dat alle verenigingen de gegevens tijdig en correct in NAS zetten zodat we de competitie tijdig 
kunnen indelen en bekend maken, zodat ook de afdelingen voldoende tijd hebben om hun competitie te organiseren. 
 
De volgende punten zijn van belang: 

• Alle gegevens dienen uiterlijk 5 december 2010 in NAS te worden ingevoerd. De opgave kan alleen 
verwerkt worden als ze definitief is. Voorlopige opgaven en opgaven in concept worden als niet ingediend 
beschouwd; de betreffende teams worden niet opgenomen in de landelijke seniorencompetitie. 

• De indeling van de landelijke competitie zal geschieden aan de hand van de klassering in het najaar en de 
daarbij behorende promotie- en degradatieregeling  (bij ongewijzigde teams), conform art. 45 van het 
Competitiereglement. 

• Het is mogelijk dat uw team(s) geweigerd worden omdat ze te zwak zijn of wegens plaatsgebrek. U krijgt 
hiervan zo spoedig mogelijk bericht (vóór 29 december). Hoort u niets, dan zijn uw teams geaccepteerd. 

• Spelers en speelsters moeten geboren zijn ná 31 december 1991 
• Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld: Het aanvangsuur mag niet vroeger zijn dan 11.00 uur en niet 

later dan 15.00 uur. 
• Belangrijk zijn de wensen die u heeft. Ze dienen te worden vermeld bij de “algemene opmerkingen “ of bij de 

opmerkingen per team” als de wensen een specifiek team betreffen. 
 

De wensen kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangegeven: voorbeelden 
•    J1 / J2 = jongens 1 niet gelijk thuis met jongens  2 
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•   (M1,M2) / H1 = meisjes 1 en meisjes 2 niet gelijk thuis met heren 1                  
Belangrijk is dat u aangeeft waarom u deze wensen heeft. De motivatie geeft een indicatie van het belang dat een 
vereniging heeft om deze wensen gerealiseerd te krijgen. Wensen zonder argumentatie hebben de laagste prioriteit. 
Wensen zijn ook geen rechten ! 
         

• Spelers/speelsters dienen in het bezit te zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap. Meld voor 1 december 
leden, die gaan deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2011, aan als competitiegerechtigd lid (voer de juiste 
datum begin lidmaatschap 1 december) c.q. muteer uiterlijk 1 december basisleden naar 
competitiegerechtigd lid. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk voor het competitiegerechtigd maken van 
haar opgegeven leden. Leden die na 15 november per 1 december worden opgegeven of worden gemuteerd 
naar competitiegerechtigd lid voor de voorjaarscompetitie betalen pas per januari contributie. 

• Verzoeken om spelers /speelsters toe te voegen NA de opgave van 5 december dienen te worden ingediend 
bij de HJCL. 

• Laat de juiste gegevens van de speelzaal en de wedstrijdsecretaris landelijke jeugdcompetitie in NAS 
vermelden. Deze gegevens worden opgenomen bij het competitieprogramma. Indien nodig kunnen de 
gegevens van de speelzaal door de secretaris of de ledenfunctionaris van de vereniging worden aangepast 
(zie hiervoor 3.1.2. van de handleiding ledenadministratie). De wedstrijdsecretaris dient te worden 
opgenomen onder <Bestuur en commissies->functionarissen beheren> (zie hiervoor 3.3.2. van de 
handleiding ledenadministratie). Geef uw juiste telefoonnummer en e-mailadres door aan de secretaris of de 
ledenfunctionaris van de vereniging. 

• Na het uitkomen van het competitieboek dient u mutaties wat zaal en wedstrijdsecretaris betreft ALTIJD ook 
rechtstreeks door te geven aan de HJCL, die de wijzigingen op kan nemen in het competitiebulletin. Formeel 
worden de wijzigingen pas na opgave aan de HCL officieel. 

 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 
Volg- 
nummer 

Wedstr. 
nummer Vereniging 

Boete- 
nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2010-172 10324 ATC Nijmegen 1 10  5,00 
2010-173 10423 Wijk 16 1 10  5,00 
2010-174 10423 Wijk 16 1 11  10,00 
2010-175 10524 Torenstad 1 10  5,00 
2010-176 10822 US 3 15  45,50 
2010-177 10823 GTTC Groesbeek 1 10  5,00 
2010-178 10924 ATC Nijmegen 2 10  5,00 
2010-179 11122  UTTC 1 10  5,00 
2010-180 11123 GTTC Groesbeek 2 10  5,00 
2010-181 11124 ATC Nijmegen 3 10  5,00 
2010-182 12522 Tafeltennis Zwolle 1 6 G.Last geen geldige sportpas 5,00 
2010-183 12522 Tafeltennis Zwolle 1 6 G.Kobes geen geldige sportpas 5,00 
2010-184 12523 PayPro.nl/DTK ’70 2 6 A.Wenzell geen geldige sportpas 5,00 
2010-185 12524 Charaybdis 1 7 J.Boekkooi geen uniforme kleding 5,00 
2010-186 13024 HTTV 1 10  5,00 
2010-187 13027 HTTV 9 Uitslag niet gebeld 5.00 
2010-188 13223 GTTC Groesbeek 1 10  5,00 
2010-189 13224 ATC Nijmegen 1 10  5,00 
2010-190 17824 ZTTV 1 10  5,00 
2010-191 17924 ATC Nijmegen 1 10  5,00 
2010-192 18122 TVO 1 10  5,00 
2010-193 18123 Scaldina  8 Foutief wedstrijdnummer 5.00 
2010-194 18221 de Salamanders 11  10,00 
2010-195 18222 WIK 1 10  5,00 
2010-196 18323 Wijk 16 1 10  5,00 
2010-197 18323 Wijk 16 1 11  10,00 
2010-198 18324 Tafeltennis Zwolle 1 10  5,00 
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De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke 
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de najaarscompetitie aan u is verzonden. Het voorwoord is ook 
terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Competities & toernooien >landelijke competitie senioren 
>dames/heren en >landelijke competitie jeugd >meisjes/jongens. 
 
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement). 
 


