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Hoofdcompetitieleider
In memoriam
Vorige week bereikte ons het bericht dat behalve scheidsrechter Ina Wiekart op 31 maart ook Jennie Geurts is
overleden.
Jennie Geurts maakte deel uit van de landelijke competitiecommissie en verzorgde jarenlang de telefonische
uitslagendienst tot deze digitaal door NAS werd overgenomen. In die hoedanigheid had hij wekelijks een intensief
contact met de wedstrijdsecretarissen en de correspondenten van de landelijke en regionale pers.
Wij wensen de nabestaanden van zowel Ina als Jennie veel sterkte toe met hun verlies.

Data play off, play down en promotie-degradatiewedstrijden Ere- en 1e divisie en 2e divisie dames
Eredivisie heren – play down
7 of 8 mei
halve finale - nr 5 – nr 8
7 of 8 mei
halve finale - nr 6 – nr 7
14 mei
finale - verliezer 5-8 – verliezer 6-7
21 mei
promotie-degradatie - winnaar finale play down – verliezer finale 1e divisie
Eredivisie heren – play off
14 of 15 mei halve finale - nr 1 – nr 4
14 of 15 mei halve finale - nr 2 – nr 3
26 mei
finale - winnaar 1-4 - winnaar 2-3
Eredivisie dames – play down
7 of 8 mei
halve finale - nr 5 – nr 8
7 of 8 mei
halve finale - nr 6 – nr 7
14 mei
finale - winnaar 5-8 – winnaar 6-7
21 mei
promotie-degradatie - verliezer finale play down – winnaar finale 1e divisie
Eredivisie dames – play off
14 of 15 mei halve finale - nr 1 – nr 4
14 of 15 mei halve finale - nr 2 – nr 3
26 mei
finale - winnaar 1-4 - winnaar 2-3
1e divisie heren
14 mei
finale: kampioen poule A – kampioen poule B - winnaar promoveert naar de eredivisie
21 mei
promotie-degradatie - winnaar finale play down – verliezer finale 1e divisie
1e divisie dames - promotie
14 mei
finale: kampioen poule A – kampioen poule B - winnaar speelt promotiewedstrijd
21 mei
promotie-degradatie - verliezer finale play down – winnaar finale 1e divisie
1e divisie dames - degradatie
14 mei
nr 5 poule A – nr 5 poule B
21 mei
promotie-degradatie - verliezer nrs 5 A-B – kampioen 2e divisie
2e divisie dames - promotie
21 mei
promotie-degradatie - verliezer nrs 5 1e div A-B – kampioen 2e divisie
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Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
13120
Wilvo/Bergeijk 1
- Pecos 1
13125
Kluis 1
- Tempo Team 2
13421
Kampenion 1
- Red Stars 2

Nieuwe datum + tijd
24 april 14:00
23 april 14:00
9 april 12:30

Sophie Dijkers - HCL
tel. 06 – 15 38 00 07
e-mail: hcl@tafeltennis.nl

Hoofdjeugdcompetitieleider
Opgave teams Najaar 2022
Voor opgave van de najaar competitie 2022/2023 is de sluitingsdatum gesteld op 3 juni 2022.
In het volgende bulletin zal nog een toelichting voor de opgave gestuurd worden.

Kampioensgroep;
Na het opmaken van de stand in de Kampioensgroep zijn volgende 4 teams in de halve finale gekomen:
Smash 70 (H 1) , Combilo TOGB 1, Hercules 1 en Tempo Team 1.
Zij zullen in 2 wedstrijden uitmaken wie er in de finale mogen aantreden.
Dit houdt in dat het in de voorronde als eerste geëindigde team zal uitkomen tegen de nummer 4 en het als tweede
geëindigde team tegen de nummer 3. De teams spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team
dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint. De winnaars van de halve finale spelen één competitiewedstrijd
op neutraal terrein tegen elkaar om het landskampioenschap en wel op donderdag 26 mei 2022 bij Hilversum. De
finalewedstrijd zal worden beëindigd zodra één van beide teams 6 sets heeft gewonnen. Er wordt niet gespeeld om de
3e en 4e plaats.
16-4-2022
16-4-2022

Tempo Team 1 - Smash 70 (H) 1
Hercules 1
- Combilo TOGB 1

23-4-2022
23-4-2022

Smash 70 (H) 1 - Tempo Team 1
Combilo TOGB 1 – Hercules 1

Na het opmaken van de standen zijn voor de klassen Landelijk A groep A , Landelijk C groepen A,B en C
zijn de vervolgschema’s aangemaakt. De bovenste 4 en de onderste 4/3 spelen nog een halve competitie.
U kunt het programma uit NAS halen.

Joke Wijker - HJCL
tel. 0226-316753
e-mail: hjcl@tafeltennis.nl
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Op te leggen boetes
Volgnummer
2022-002
2022-003
2022-004
2022-005
2022-006

Wedstr.
nummer
10621
10623
10128
10126
10122
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Vereniging
Entac
Trias
Tempo Team
Gorkum
Hercules

Boetenummer
18
18
18
18
18

Aanvulling omschrijving

Bedrag
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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