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Elk team, dames en heren, actief in de 1e en Eredivisie dient uiterlijk 15 december door te geven aan Robbert Stolwijk, 

of ze een verenigingsscheidsrechter (SR3) willen inzetten voor hun thuiswedstrijden in de voorjaarscompetitie 2020. 

 

 

 

Werkgroep eredivisie 
 

Zoals bekend is de competitie dames en heren eredivisie 2019/2020 een jaarcompetitie. 
We zijn nu halverwege.  

Mutaties en/of verzoeken voor teamwijzigingen voorjaar 2020 dienen uiterlijk 7 december te worden aangevraagd  

en ingediend en ingevoerd in Nas. 

Tevens kunnen verzoeken worden ingediend voor bijvoorbeeld tegelijkertijd spelen met andere teams.       

Ik wijs nog op de mededeling van HB inzake dames eredivisie en de aanvulling van de werkgroep.   

Die luidt:  

“Naar aanleiding van het op 6 september 2019 gepubliceerde besluit van het hoofdbestuur om de eredivisie dames 

alsnog in de vorm van een jaarcompetitie te spelen, zal voor de dames eredivisie in het seizoen 2019/2020 gelden dat: 

a) bij een teamwijziging geen criteria ten aanzien van speelsterkte gehanteerd zullen worden 

b) voor deelname aan de play-offs/play-downs een deelname criterium van 30% geldt voor alleen die wedstrijden 

waarvoor speelsters competitiegerechtigd zijn.” 

 

Tot slot: er wordt, zoals afgesproken geen planningsvergadering gehouden in december. Het concept voor het voorjaar 

wordt waarschijnlijk voor 15 december a.s. naar de clubs gezonden.  
 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 

Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 

tijd 

11104 Tempo Team - van Wijnen/Smash ’70 25-1-2020 17.00 uur 

 

 

Peter Boon 

tel. 06-51354137  

email boon@tafeltennis.nl 

 

 

 
Hoofdcompetitieleider 
 

 
Sophie Dijkers - HCL 

tel. 06 – 15 38 00 07 

e-mail: hcl@tafeltennis.nl  

 

 

 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 
 

 

Let Op; 

Opgave van teams voor de voorjaarscompetitie landelijk jeugd kan vanaf 25 november .  

De sluitingsdatum is gesteld op 7 december 2019. 

Regels voor inschrijving vind u bijgaand. Denk eraan dat u uw teams definitief indient ! 

 

mailto:boon@tafeltennis.nl
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Inschrijving landelijke jeugdcompetitie voorjaar 2020 

Hierbij volgen de aanwijzingen voor de inschrijving via NAS van de voorjaarscompetitie jeugd 2020. 

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 sluitingsdatum ligt dit jaar op zaterdag  7-12-2019. 

 

De volgende punten zijn van belang: 

 

 Alle gegevens dienen uiterlijk 7 december 2019 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 jeugdcompetitie. 

 De indeling van de landelijke jeugdcompetitie zal geschieden aan de hand van de klassering in het najaar en de 

daarbij behorende promotieregeling (bij ongewijzigde teams), conform art. 45 van het Competitiereglement. Mochten  

er , na toepassing van de promotieregel, nog open plekken zijn worden deze conform het CR ingevuld. 

 

Het is mogelijk dat uw team(s) geweigerd worden omdat ze te zwak zijn of wegens plaatsgebrek. U krijgt hiervan 

zo spoedig mogelijk bericht . 

 

Spelers en speelsters moeten geboren zijn ná 31 december 2000 

 

 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. Denk eraan het blijven wensen.                  

        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 geldige sportpas. Meld voor 1 december leden, die gaan 

deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2020, 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. De 

aanmelding als competitiegerechtigd lid per 1 december heeft geen consequenties voor de contributie. 

 Verzoeken om spelers /speelsters toe te voegen NA de opgave van 7 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.  
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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 HJCL en publicatie in het bulletin  officieel. 

 

Zijn er nog vragen , neem dan gerust even contact op. 

 

 
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 

2019-097 17406 Scylla 18  10.00 

2019-098 19127 Assen 18  10.00 

2019-099 18505 SVE 18  10.00 
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