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Geachte dames en heren, 
 
Zoals op 25 maart j.l. bekend gemaakt heeft het Hoofdbestuur besloten de voorjaarscompetitie 2020 voor 
de landelijke competities per direct te beëindigen en deze vanaf het begin opnieuw te spelen in het najaar 
van 2020. De afdelingen is geadviseerd hetzelfde te doen voor alle afdelingscompetities. Inmiddels 
hebben alle afdelingen dit advies opgevolgd.  
 
Wat betekent dit voor de voorjaarscompetitie 2020? 
1. Alle nog te spelen wedstrijden komen te vervallen. 
2. Alle tot 12 maart gespeelde competitiewedstrijden tellen niet meer mee in de competitiestanden. 
3. De individuele wedstrijden van alle competitiewedstrijden en toernooien die tot en met 12 maart zijn 

gespeeld blijven wel meetellen in de ELO-ranglijst.  
 
Wat betekent dit voor de najaarscompetitie in het algemeen? 
1. Op dit moment is het uitgangspunt dat in september weer normaal kan worden gespeeld en de 

landelijke competities kunnen worden gespeeld volgens het nu vastgestelde wedstrijdrooster. 
2. Voor alle seniorencompetities zal voor de najaarscompetitie 2020 een nieuwe promotie/ 

degradatieregeling worden gemaakt en voor alle jeugdcompetities een nieuwe promotieregeling.  
3. In de najaarscompetitie 2020 zal het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) worden gebruikt, 

aangenomen dat de hiervoor benodigde reglementsaanpassingen tijdig zijn vastgesteld door de 
Bondsraad en de AfdelingsLedenVergaderingen (ALV’s). Hierover volgt eind juni nadere informatie. 

4. Invalbeurten uit de voorjaarscompetitie vervallen ook. De najaarscompetitie 2020 is een nieuwe 
competitie.  

 
Wat betekent dit voor de najaarscompetitie 2020 senioren? 
1. In de 2e en 3e divisies dames en heren vindt geen promotie en degradatie plaats. Datzelfde geldt voor 

degradatie uit de 1e divisie. Voor de eredivisies en promotie uit de 1e divisie is een apart besluit 
genomen (zie hiervoor verder in deze brief). 

2. In alle klassen van alle afdelingsseniorencompetities blijven alle teams in de klasse waarin zij in de 
voorjaarscompetitie 2020 speelden. Die klasse is gebaseerd op de promotie en degradatie van de 
najaarscompetitie 2019.  

3. Hiervan kan, afhankelijk van wat hierover is bepaald in het betreffende afdelingscompetitiereglement, 
worden afgeweken, bijvoorbeeld indien teams van samenstelling zijn gewijzigd en daardoor 
significant zwakker zijn geworden. Verenigingen kunnen in alle gevallen zelf verzoeken een team in 
een lagere klasse in te delen. 



 

   
 

4. De samenstelling van teams kan worden gewijzigd. Ook kunnen nieuwe spelers aan een team 
worden toegevoegd. En uiteraard kunnen spelers bij een andere vereniging dan in de 
voorjaarscompetitie 2020 worden opgegeven. Een en ander wel binnen de bepalingen van het 
Competitiereglement artikel 5 en de diverse afdelingscompetitiereglementen (speelgerechtigdheid). 

5. Voor alle klassen geldt dat teams opnieuw dienen te worden opgegeven in NAS, ook indien er geen 
wijzigingen in de teamsamenstelling zijn. Het is niet mogelijk een teamindeling naar een volgende 
competitie te kopiëren.   

6. Daar waar beslissingen rond indelingen worden genomen gebaseerd op ELO-ratings, worden de 
ELO-ratings per 1 april 2020 gehanteerd. In deze ratings zijn de resultaten van alle wedstrijden die in 
de voorjaarscompetitie wel zijn gespeeld verwerkt, alsmede alle toernooiresultaten tot en met 12 
maart 2020.  

 
Wat betekent dit voor de najaarscompetitie 2020 jeugd? 
1. Zowel de landelijke- als de afdelingscompetitie jeugd zullen in de najaarscompetitie geheel opnieuw 

worden ingedeeld. Door de wijziging van de leeftijdsgrenzen per 1 juli is het niet mogelijk de 
najaarscompetitie 2020 te spelen volgens de indeling van de voorjaarscompetitie 2020. Daarvoor is 
het aantal spelers dat niet meer in de jeugdcompetitie mag of wil spelen te groot.  

2. Daar waar beslissingen rond indelingen worden genomen gebaseerd op ELO-ratings, worden de 
ELO-ratings per 1 april 2020 gehanteerd. In deze ratings zijn de resultaten van alle wedstrijden die in 
de voorjaarscompetitie wel zijn gespeeld verwerkt, alsmede alle toernooiresultaten tot en met 12 
maart 2020.  

 
Wat betekent dit voor de eredivisies en het landskampioenschap dames en heren? 
1. Ook in de eredivisies wordt de competitie beëindigd. Alle wedstrijden vanaf augustus 2019 komen te 

vervallen. 
2. In de najaarscompetitie 2020 zal in beide eredivisies een competitie van een half jaar worden 

gespeeld. De winnaars daarvan zijn de landskampioenen dames en heren voor 2020. 
3. De eredivisie heren zal in de najaarscompetitie 2020 worden gespeeld in één groep van 10 teams. 

Dit zijn de 8 eredivisieteams van het seizoen 2019/2020 en de beide kampioenen van de 1e divisies 
van de najaarscompetitie 2019. Deze 10 teams spelen in de periode augustus – november een halve 
competitie. De vier hoogst geëindigde teams spelen halve finales: indien er voldoende speeldata zijn 
in best of three, anders in één wedstrijd waarbij het hoogst geëindigde team thuis speelt. De 
winnaars van de halve finales spelen in één wedstrijd om het landskampioenschap 2020. De 
nummers 8, 9 en 10 degraderen rechtstreeks. De nummer 7 speelt een wedstrijd tegen de nummer 2 
van de 1e divisie om één plaats in de eredivisie voorjaar 2021. 

4. De 1e divisie heren zal in de najaarscompetitie 2020 worden gespeeld in één groep van 10 teams. Dit 
zijn de 10 overige teams die op basis van de najaarscompetitie 2019 recht hebben op een plaats in 
de 1e divisie. De nummer 1 van de 1e divisie promoveert naar de eredivisie, de nummer 2 speelt één 
wedstrijd tegen de nummer 7 van de eredivisie om één plaats in de eredivisie voorjaar 2021. De 
nummers 7 t/m 10 degraderen naar de 2e divisie.  

5. De eredivisie dames zal in de najaarscompetitie 2020 worden gespeeld in één groep van 8 teams. Dit 
zijn de 8 eredivisieteams van het seizoen 2019/2020. Deze 8 teams spelen in de periode augustus – 
november een halve competitie. De vier hoogst geëindigde teams spelen halve finales: indien er 
voldoende speeldata zijn in best of three, anders in één wedstrijd waarbij het hoogst geëindigde team 
thuis speelt. De winnaars van de halve finales spelen in één wedstrijd om het landskampioenschap 
2020. De nummer 8 degradeert rechtstreeks. De nummer 7 speelt één wedstrijd tegen de nummer 2 
van de 1e divisie om één plaats in de eredivisie voorjaar 2021. 

6. De 1e divisie dames zal in de najaarscompetitie 2020 bestaan uit 6 teams. De nummer 1 promoveert 
naar de eredivisie. De nummer 2 speelt één wedstrijd tegen de nummer 7 van de eredivisie om één 
plaats in de eredivisie voorjaar 2021. De nummers 5 en 6 degraderen naar de 2e divisie. 



 

   
 

7. In de voorjaarscompetitie 2021 zal in beide eredivisies een competitie van een half jaar worden 
gespeeld. De winnaars daarvan zijn de landskampioenen dames en heren voor 2021.  
 

Wat betekent dit voor het landskampioenschap jeugd? 
Het is niet meer mogelijk om de kampioensgroep jeugd 2020 uit te spelen: 
1. Door de wijziging van de leeftijdsgrenzen is een aantal spelers uit de kampioensgroep niet meer 

speelgerechtigd in de jeugdcompetitie. Overwogen is om de kampioensgroep 2020 in het najaar 
alsnog te voltooien met éénmalige dispensatie voor deze spelers.  

2. In de najaarscompetitie 2020 zal echter ook de kwalificatie moeten plaatsvinden voor de 
kampioensgroep 2021. Het is niet mogelijk de kampioensgroep 2020 tegelijkertijd te spelen met de 
landelijke klassen: een groot deel van de spelers zou dan op dezelfde dag twee keer moeten spelen. 

3. Een aantal spelers zal in de najaarscompetitie 2020 voor een andere vereniging uitkomen en niet 
meer speelgerechtigd zijn voor het team waar ze in de kampioensgroep voorjaar 2020 speelden. 

4. Dit alles zal zich herhalen voor de teamopgave van de voorjaarscompetitie 2021. Pas bij die 
teamopgave zal bekend zijn wie van de teams uit de kampioensgroep 2020 in de jeugd blijven en 
hoe sterk die zijn. Daardoor kan niet vooraf worden aangegeven hoeveel teams vanuit de 
najaarscompetitie 2020 naar de kampioensgroep gaan 

 
Hierdoor is het helaas niet mogelijk om in 2020 om het landskampioenschap jeugd te spelen.  
 
Ik vertrouw erop eenieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kun je contact 
opnemen met de verantwoordelijke competitieleider.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Wim van der Burgt 
Hoofdbestuurslid Wedstrijdsport 
 
 

 


