
Overzicht van jeugdspelers die in het seizoen 2019/2020 in de landelijke 
seniorencompetitie mogen uitkomen. 
 
Gedurende het seizoen 2019/2020 hebben, conform het hoofdbestuursbesluit Dispensatieregeling 
jeugd/senioren 2019/2020, de volgende jeugdleden het recht uit te komen in de landelijke 
seniorencompetitie: 
 
1. Alle spelers geboren in 2002 of 2003 (in het seizoen 2019/2020 2e en 3e-jaars junioren) hebben 

vrije keuze om in de jeugd- dan wel in de seniorencompetitie uit te komen. 
 
2. Alle spelers/sters geboren in 2004 of later die in het seizoen 2018/2019 reeds in de landelijke 

seniorencompetitie uitkwamen hebben dit recht ook in het seizoen 2019/2020.  
 
3. Van de spelers geboren in 2004 of later mogen in de landelijke seniorencompetitie uitkomen:  
 
a. Op basis van het puntentotaal op de nationale jeugdranglijsten (grens = 1250 punten): 
 
Naam Vereniging Punten per 1-7-2019  
Heren 
Remi Chambet-Weil HTTV-070 1483 
Djen Bakx Taverzo, SKF, Scyedam 1323 
Mads Oomen Scylla 1313 
Merlijn Brands DTK’70 1257 
 
Dames 
Geen 
 
b. Op basis van het puntentotaal in de ELO-ranglijst (grens voor landelijke herencompetitie 1700, 

voor landelijke damescompetitie 1300) 
 
Naam Vereniging Hoogste totaal tussen 
  1-1-2019 en 10-6-2019 
Heren 
Remi Chambet-Weil HTTV-070 1736 
 
Dames 
Anna Peters Westa, Maastricht, Taverbo 1656 
Xijin Zheng SKF, VTV 1567 
Fleur Hoogeveen Argus, Emmen 1523 
Anne van Bolderen Hutaf 1418 
Liecke Greven Argus 1368 
Tanya Misconi Hilversum, Tempo Team 1328 
Anouk v.d.Boom Hoogland, Hilversum 1320 
 
Alle spelers geboren in 2004 of later die niet aan de bij 1,2 of 3 vermelde criteria voldoen mogen 
komend seizoen niet in de landelijke seniorencompetitie uitkomen.  
 
Voor de hier genoemde spelers/sters hoeft geen aanvraag voor dispensatie te worden ingediend. Ze 
kunnen worden opgegeven in een team in de landelijke seniorencompetitie.  
 
Wij wijzen u er op dat met dit besluit slechts het recht wordt verleend om in de landelijke 
seniorencompetitie uit te komen. Of van dit recht ook daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt 
hangt af van de competitie-indeling. Hierover wordt beslist door de HCL. 
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