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Gelet op de gevoerde discussie over aanpassing van de landelijke competitie en de inbreng van de ere- en 1e 

divisieverenigingen daarin heeft het Hoofdbestuur besloten om terug te komen op hun eerder besluit om reeds met 

ingang van het komend seizoen, 2019/2020, wijzigingen door te voeren in de dames ere- en 1e divisie. Dit houdt in dat, 

net als de heren, de dames eredivisie één jaarcompetitie blijft met 8 teams (14 wedstrijden en daarna play offs en play 

downs). 
 

Daarnaast is besloten om de kampioenen 1e divisie Najaar te belonen middels recht op een promotiewedstrijd na 

afloop van de voorjaarscompetitie. 

 

Dit betekent ook dat de promotie/degradatieregeling als volgt wordt gewijzigd: 

 

Dames Eredivisie 

Na afloop van de reguliere competitie:  

- Spelen de nummers 1-4 en 2 -3 in best of three tegen elkaar voor een plaats in de finale om het 

landkampioenschap; 

- Spelen  de nummers 5-8 en 6-7 in best of three tegen elkaar voor behoud in de eredivisie; 

- De winnaars van deze wedstrijden blijven in de eredivisie; 

- De verliezers van deze wedstrijden spelen tegen elkaar voor behoud in de eredivisie; 

- De verliezer van deze wedstrijd degradeert naar de 1e divisie; 

- DE WINNAAR VAN DEZE WEDSTRIJD SPEELT EEN DEGRADATIEWEDSTRIJD TEGEN DE KAMPIOEN 

EERSTE DIVISIE NAJAAR (TENZIJ DIE OOK KAMPIOEN EERSTE DIVISIE VOORJAAR IS) 

 

Dames Eerste divisie 

- De kampioen van de najaarscompetitie heeft geen (direct) recht op promotie naar de eredivisie, maar heeft 

wel recht op een promotiewedstrijd na afloop van de voorjaarscompetitie, tenzij het team op basis van de 

resultaten in de voorjaarscompetitie direct promoveert; 

- De kampioen van de voorjaarscompetitie promoveert naar de eredivisie. 

 

Heren Eredivisie 

Na afloop van de reguliere competitie:  

- Spelen de nummers 1-4 en 2 -3 in best of three tegen elkaar voor een plaats in de finale om het 

landkampioenschap; 

- Spelen  de nummers 5-8 en 6-7 in best of three tegen elkaar voor behoud in de eredivisie; 

- De winnaars van deze wedstrijden blijven in de eredivisie; 

- De verliezers van deze wedstrijden spelen tegen elkaar voor behoud in de eredivisie; 

- De verliezer van deze wedstrijd degradeert naar de 1e divisie; 

- DE WINNAAR VAN DEZE WEDSTRIJD SPEELT EEN DEGRADATIEWEDSTRIJD TEGEN KAMPIOEN 

EERSTE DIVISIE NAJAAR  

 

Heren Eerste divisie 

- De kampioenen van de najaarscompetitie hebben geen (direct) recht op promotie naar de eredivisie, maar 

hebben wel recht op een promotiewedstrijd na afloop van de voorjaarscompetitie, tenzij het team op basis van 

de resultaten in de voorjaarscompetitie direct promoveert; 

- nrs. 1 tm 3 plaatsen zich voor de promotiegroep in de voorjaarscompetitie 2020, nr. 4 plaatst zich voor de 

degradatiegroep in de voorjaarscompetitie 2020, nrs. 5 en 6 degraderen naar de 2e divisie 
- De kampioen van de voorjaarscompetitie promoveert naar de eredivisie; 
- Als beide kampioenen najaar geen kampioen worden in het voorjaar 

o De kampioenen najaar spelen tegen elkaar, de winnaar van deze wedstrijd speelt een PD wedstrijd 

tegen de winnaar van de degradatiewedstrijd eredivisie 

- Als één van de teams najaar ook kampioen voorjaar wordt: 

o De kampioen najaar, die geen voorjaars kampioen wordt,  speelt een PD wedstrijd tegen de winnaar 

van de degradatiewedstrijd eredivisie 
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Hoofdcompetitieleider 
 
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + tijd 

11912 VTV (N) 1 - FTTC 1 23 nov  15:00 

11927 FTTC 1 - VTV (N) 1 28 sep  17:30 

 

 

 

Invalverboden najaarscompetitie landelijk senioren 
 

Heren: 

Avanti   3369437  Groenewold, Martin  voor Avanti 2 

HTTV-070  3599511  Vaders, Sjoerd  voor HTTV-070 1 

Kluis   2486943  Houben, Leon               voor Kluis 1 

   3742740  Gelderman, Eline  voor Kluis 1 

   3875250  Haagen, Jelle   voor Kluis 1 

   3851060  Hoogeboom, Melvin  voor Kluis 1 

Pecos   3896874  Rijsdorp, Ronald  voor Pecos 2 en 3 

   2298675  van den Berg, Ted  voor Pecos 2 

   3430864  Soons Youri   voor Pecos 2 

SKF   2865729  de Jong, Dicky  voor SKF 1 

Smash (M)  3712339  Gertenaar, Wim  voor Smash (M) 1 

TTC Mddelburg  4054611  Yu, Kalun   voor TTC Middelburg 1 

   3842451  Flamman, Julian  voor TTC Middelburg 1 

   3062580  Groenewoud, Thomas              voor TTC Middelburg 1 

   3610943  Kasse, Riny   voor TTC Middelburg 1 

VTV (N)  2698273  van Werkhoven, Mark              voor VTV (N) 2 

VeerhuisWessem/Westa  3083748  van de Leur, Paul  voor VeerhuisWessem/Westa 2 

 

 

 

 

Sophie Dijkers - HCL 

tel. 06 – 15 38 00 07 

e-mail: hcl@tafeltennis.nl  
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