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Hoofdcompetitieleider
Opsturen formulieren en Verifiëren uitslagen
Met de introductie van DWF en de NTTB-app is het opsturen van de formulieren – zoals eerder reeds
gecommuniceerd – niet nodig. Wel dient u het origineel te bewaren zodat ik dit kan opvragen mocht dat nodig zijn.
Menigeen stuurt nog steeds formulieren op, hetzij naar mijzelf, hetzij zelfs nog naar het bondsbureau. U kunt dit dus
achterwege laten.
Wanneer een wedstrijd direct in DWF/App wordt ingevoerd is invoer afzonderlijk in NAS ook niet nodig.
Vooralsnog komt dit vooral voor bij wedstrijden met bondsscheidsrechters, maar teams kunnen dit ook zelf doen.
U ziet dit vanzelf bij de invoer ervan.
Wel dient u de uitslag van de wedstrijd in NAS te verifiëren. Die keuze krijgt u vanzelf te zien wanneer u de
formulieren in NAS verwerkt.
Op dit moment staan er in NAS nog een paar wedstrijden hierop te wachten. Graag wil ik de verenigingen Scyedam
en Entac verzoeken deze alsnog te verwerken. Dit kan echter ook bij andere verenigingen voorkomen, dus gaarne
aandacht hiervoor.

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
10115
Tanaka 1
- AnytimeFitness Westa 1
11313
Buitenpost 1
- SKF 2
11322
SVE 2
- Buitenpost 1
13310
HTTV-070 1
- Assen 1
13328
FTTC 1
- Assen 1
13403
Kampenion 1
- BIT.nl 2
13418
BIT.nl 2
- Kampenion 1
13711
Blauw Wit 1
- Emmen 1
14310
HTTV-070 2
- DTV’84 1

Nieuwe datum + tijd
26 mrt 14:00
Wo 23 mrt 19:00
26 mrt 16:00
Zo 10 apr 13:00
5 mrt 17:30
2 apr 14:00
5 mrt 14:00
26 mrt 12:00
Zo 10 apr 13:00

Sophie Dijkers - HCL
tel. 06 – 15 38 00 07
e-mail: hcl@tafeltennis.nl

Competitiebulletin 21
seizoen 2021/2022

2

Hoofdjeugdcompetitieleider
Let op !!

Opsturen formulieren en Verifiëren uitslagen
Met de introductie van DWF en de NTTB-app is het opsturen van de formulieren – zoals eerder reeds
gecommuniceerd – niet nodig. Wel dient u het origineel te bewaren zodat ik dit kan opvragen mocht dat nodig zijn.
Menigeen stuurt nog steeds formulieren op, hetzij naar mijzelf, hetzij zelfs nog naar het bondsbureau. U kunt dit dus
achterwege laten.
Wanneer een wedstrijd direct in DWF/App wordt ingevoerd is invoer afzonderlijk in NAS ook niet nodig. Vooralsnog
komt dit vooral voor bij wedstrijden met bondsscheidsrechters, maar teams kunnen dit ook zelf doen.
U ziet dit vanzelf bij de invoer ervan.
Wel dient u de uitslag van de wedstrijd in NAS te verifiëren. Die keuze krijgt u vanzelf te zien wanneer u de
formulieren in NAS verwerkt.
Vervolg competitie:
Kampioensgroep
In de Kampioensgroep wordt na 7 weken een stand opgemaakt waarbij de bovenste 4 een halve finale
( nummer 1-nummer 4 en nummer 2-nummer 3) en een finale spelen. De halve finale bestaat uit een thuis en een
uitwedstrijd. Om de 3e en 4e plaats wordt niet gespeeld. De onderste 4 spelen nog een halve competitie op 16 , 23
en 30 april.
De halve finales worden gespeeld op 16 en 23 april. De finale wordt op Hemelvaartsdag gespeeld in Hilversum
Landelijk A en Landelijk C
In deze klassen wordt na 7 weken de stand opgemaakt en spelen de bovenste 4 en de onderste 4/3 nog een halve
competitie , op 16 , 23 en 30 april.
Landelijk B heeft na 9 weken een eindstand
Speeldata najaar 2022 landelijk jeugd:
17-9 , 24-9 , 1-10 , 8-10 , 15-10 , 29-10 , 5-11 , 20-11 , 26-11 , 3-12

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
10216
De Veluwe 1
SKF 1
10417
VTV 1
PingPong Alkmaar 1

Nieuwe datum + tijd
26-3 13:00 uur
Uitgesteld ivm corona

Joke Wijker - HJCL
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