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BESLUITEN Hoofdbestuur d.d. 13 april 2019 m.b.t. competitie 
 
JEUGD 
Het Hoofdbestuur is van mening dat de daling van het aantal competitie spelende jeugdleden ook consequenties heeft 

voor het aantal teams dat in de landelijke competitie behoort uit te komen. Daarnaast is het Hoofdbestuur van mening 

dat de najaarscompetitie op Landelijk A- niveau langer spannender moet zijn en dat niet in de laatste 3 wedstrijden 

feitelijk voor niets wordt gespeeld. 

 

Gelet hierop heeft het Hoofdbestuur besloten dat met ingang van het seizoen 2019/2020: 

- In Landelijk A de najaarscompetitie wordt gespeeld in 2 poules van 6, waarbij uit elke poule de nummers  

- 1 tot en met 4 zich plaatsen voor de kampioenspoule; 

- Landelijk B wordt gespeeld in 2 poules van 6 teams, na de najaarscompetitie promoveren de nummers  

- 1 + 2  naar Landelijk A (één poule van 8); 

- Landelijk C wordt gespeeld in 4 poules van 6 teams, na de najaarscompetitie promoveren de nummers  

- 1 + 2  naar Landelijk B (2 poules van 8); 

- Na de najaarscompetitie promoveren vanuit de afdelingscompetitie de kampioen van elke afdeling  

- naar Landelijk C (4 poules van 6). 

 

Voor wat betreft het recht op promotie wordt wel het voorbehoud gemaakt dat de teams die recht hebben op promotie 

in sterkte gelijk blijven. Definitieve indeling in het voorjaar is onder voorbehoud, mede afhankelijk of teams zich na 

afloop van de najaarscompetitie terugtrekken uit de jeugdcompetitie. 

 
 
DAMES EREDIVISIE 
 
Promotie/degradatieregeling najaar 2019 

 De nummer 1 van de najaarscompetitie (na 7 wedstrijden) plaatst zich direct voor de finale van de play-offs; 

 De nummers 2 en 3 spelen één wedstrijd (waarbij de nummer 2 het recht van thuisvoordeel heeft) om één       

       plaats in de finale van de play-offs; 

 De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen de nummer 1 om het kampioenschap Najaar 2019; 

 De nummers 7 en 8, dan wel de verliezers van de play-off-wedstrijden tussen de nummers 5-8 en 6-7,              

      degraderen naar de 1e divisie; 

 De nummer 6, dan wel de verliezer van de wedstrijd tussen de winnaars van de 1e play-off wedstrijd, speelt      

      een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer 1 van de 1e divisie. 

 

Promotie/degradatieregeling voorjaar 2020 

 De nummer 1 van de voorjaarscompetitie (na 10 wedstrijden) plaatst zich direct voor de finale van de play-offs; 

 De nummers 2 en 3 spelen één wedstrijd (waarbij de nummer 2 het recht van thuisvoordeel heeft) om één       

       plaats in de finale van de play-offs; 

 De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen de nummer 1 om het kampioenschap voorjaar 2020; 

 De nummer 6 degradeert naar de 1e divisie. 

 
 
DISPENSATIEREGELING JEUGD 
 
Met ingang van het seizoen 2019/2020 wordt bij de beoordeling of 1e jaars junioren of jongere jeugdleden in 

aanmerking komen voor dispensatie in de landelijke seniorencompetitie de ELO- rating gebruikt.  Daarbij worden de 

volgende grenzen gehanteerd: 

 Landelijke herencompetitie: minimaal 1.750 punten 

 Landelijke damescompetitie minimaal 1.300 punten 

 

De volledige dispensatieregeling wordt later nog gepubliceerd, maar met deze mededeling willen we u vast van dit 

onderdeel van de dispensatieregeling op de hoogte stellen zodat u met de teamsamenstelling hier reeds rekening mee 

kunt houden. 
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Werkgroep eredivisie 

 

 

Peter Boon 

tel. 06-51354137  

email boon@tafeltennis.nl 

 

 

 

 

Hoofdcompetitieleider 
 

    Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + tijd 

10320 Hilversum 1 - Tanaka 1 20 apr om 15:00 

10504 De Treffers R 2 - Hutaf 1 20 apr om 15:00 

12122 Belcrum 1 - Tempo Team 4 24 apr om 20.00 

12529 JCV 1 - VeerhuisWessem/Westa 2 19 apr om 20:30 

 
 
Opgave teams najaarscompetitie 2019 
 
De sluitingsdatum voor de teamopgave voor de landelijke seniorencompetitie najaar 2019 is gesteld op 1 juni 2019. 

U kunt uw teams vanaf volgende week in NAS invoeren. 

 

 
Invallers 
 
Jeugdspelers die uitkomen in de landelijke jeugdcompetitie mogen niet tegelijk ook in de landelijke herencompetitie 

spelen. Dit betekent ook dat zij hier niet mogen invallen, ook niet vanuit een afdelingsseniorenteam. 

Houd u hier graag rekening mee bij het opstellen van een invaller. 
 
 
Dames 1e divisie 
 
Omdat De Treffers R 1 heeft aangegeven af te zien van de mogelijkheid tot promoveren moet ter vaststelling van de 

promotieplaatsen conform Art.34CR een alternatieve stand worden opgemaakt, zonder de wedstrijden van Treffers R 

1. Deze stand is uitsluitend van toepassing om te bepalen wie er promoveert en wie een promotiewedstrijd speelt. Voor 

kampioenschap en degradatie geldt de reguliere stand, inclusief de resultaten van Treffers R 1. 

 

Reguliere stand     Alternatieve stand 

Tanaka 1  9-67   Tanaka 1  7-57 

De Treffers R 1  9-55   Disnierats 1  7-36 

Disnierats 1  9-48   deBoer Taverzo 1 8-33 

deBoer Taverzo 1 9-38   Hilversum 1  7-31 

Hilversum 1  9-36   SVE 1   7-23 

SVE 1   9-26 

-------------------------------------                        -------------------------------------- 

Tanaka kampioen, SVE degradeert,  Tanaka promoveert, Disnierats of 

Hilversum of Taverzo speelt een   Hilversum speelt een promotiewedstrijd 

degradatiewedstrijd 
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Promotie-degradatiewedstrijd Dames 1e/2e divisie 
 
De p/d-wedstrijd tussen de nummer 5 van de 1e divisie en nummer 2 van de 2e divisie wordt gespeeld op zaterdag 11 

mei op neutraal terrein. De zaal wordt later bekendgemaakt. 

  

                    
 
Sophie Dijkers - HCL 

tel. 06 – 15 38 00 07 

e-mail: hcl@tafeltennis.nl  

 

 

 

Hoofdjeugdcompetitieleider 
 

Opgave Najaar competitie 2019 

In verband met vakantie is de sluitingsdatum voor de najaar competitie JEUGD vast gesteld op 

24 mei 2019.  

Vanaf 25 april as. kunt u de teams invoeren in NAS. 

 

Kampioensgroep 

De halve finales van de Kampioensgroep zullen gespeeld worden op 6,13 en 20 april. 

 

Kampioensgroep – Voorjaar 2019 Play off 

 

20002 ZA 06 apr 11:00 Amsterdam 1 - Swift (D) 1 uitslag 3-7 

20004 ZA 20 apr 14:30 Swift (D) 1 - Amsterdam 1 

 

20001 ZA 13 apr 12:30 Hotak '68 1 - REGA 1  uitslag 4-6 

20003 ZA 20 apr 15:00 REGA 1 - Hotak '68 1   

Alle halve finales zullen geleid worden door officiële scheidsrechters. 

 

 

Joke Wijker - HJCL 

tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@quicknet.nl  

 

Op te leggen boetes 
Volg- 

nummer 

Wedstr. 

nummer Vereniging 

Boete- 

nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2019-061 11225 Scheidsrechters 8 Gras niet als invaller vermeld 5,00 

2019-062 11225 Tempo Team  Invoer NAS onjuist 5,00 

2019-063 11227 Scheidsrechtes 8 Wedstrijdnummer (12277) onjuist 5,00 

2019-064 11925 GTTC Groningen 8 Wedstrijdnummer (11928) onjuist 5,00 

2019-065 17422 Olympia 12  7.00 

2019-066 17422 SVE 12  7,00 

2019-067 18523 Argus 15 B.v.d.Graaf ongerechtigd 4x ingev 11,50 

2019-068 19001 HTTV 070 15  45,50 

    

                  

Teruggetrokken boete 

2019-047 Taveba 
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