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Hoofdcompetitieleider 
 

Wijzigingen/aanvullingen wedstrijdsecretariaten 
 

TOGB:  Lucy Ritzerveld-Kwee, email wslandelijk@ttvtogb.nl, tel. 06-55156722 

Smash’70: het telefoonnummer van Harry Sellies is 06 33177863 

SKF:  het telefoonnummer van Henk Brouwer is 06 22962126 

De Sprint: de telefoonnummers van Peter Niemeijer zijn 06 28203660 of 06 51075389 

 

Promotie-degradatieregeling dames  
 

Abusievelijk is bij de p/d regeling voor de 1e divisie dames een zin blijven staan.  

De juiste regeling is als volgt: 

 

1e divisie: De nummers 1 van beide poules spelen tegen elkaar. De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen de 

verliezer van de Eredivisie play-down finale om een plaats in de Eredivisie. Nummers 6 degraderen naar de 2e Divisie 

 

Invalverboden voor de landelijke herencompetitie najaar 2022 
 

Amsterdam’78  4169115 J. Rondin   voor A’dam’78 1 

HTC   3842605 P. Bakker   voor HTC 1 

Hilversum  0444220 E. Knecht   voor Hilversum 2 

   2662442 J. Dubelaar   voor Hilversum 2 

Pecos   3896874 R. Rijsdorp   voor Pecos 2 

   2298675 T. v.d. Berg   voor Pecos 2 

Tempo Team  3720691 S. de Hoop   voor Tempo Team 1 

TTC Middelburg  3610943 R. Kasse   voor TTC Middelburg 1 

 

 

Sophie Dijkers - HCL 

tel. 06 – 15 38 00 07 

e-mail: hcl@tafeltennis.nl  

 

 

Hoofdjeugdcompetitieleider 
 

Let op: onderstaande tekst is opgenomen in het competitieboek, mocht u al willen aangeven dat u dit seizoen 

op 2 tafels wilt gaan spelen geef dan even een berichtje aan de HJCL dan wordt het opgenomen in het 

bulletin: 

 

Op 2 tafels spelen 
 

Om het competitieaanbod bij de wensen van spelers en speelster te laten aansluiten bij zowel de huidige spelers als 

bij de potentiële (toekomstige) spelers zoeken we voortdurend naar verbeterpunten. Het verhogen van de effectiviteit 

(speeltijd t.o.v. de totale wedstrijdduur inclusief reistijd) komt daarbij vaak ter sprake. Bij de jeugd horen we steeds 

vaker dat zij niet meer een hele zaterdag kwijt willen zijn aan hun sport, bijvoorbeeld om de combinatie met een 

bijbaan mogelijk te kunnen maken of om andere activiteiten in het weekend te kunnen ondernemen. Ook brengen de 

lange tafeltenniswedstrijden de nodige uitdagingen met zich mee in de agenda’s van de ouders en begeleiders. In de 

Jeugdcompetitie van de afdeling Midden is vorig seizoen gestart met een pilot die het mogelijk maakt om een 

competitiewedstrijd (10-sets systeem) op 2 tafels te spelen. Dit is bij heel veel spelers en verenigingen goed 

ontvangen. Deze pilot wordt daarom voortgezet. We willen dit succesvolle voorbeeld volgen met een pilot voor de 

landelijke Jeugdcompetitie. Vanaf de Najaarscompetitie 2022 mogen wedstrijden in de landelijke Jeugdcompetitie op 2 

tafels worden gespeeld. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van toepassing: • Geen verplichting • Het 

thuisspelende team bepaalt • Het thuisspelende team stelt de tegenstander vooraf op de hoogte van de keuze om op 

2 tafels te spelen. 
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Dit gebeurt minimaal een week van tevoren • Indien je de intentie hebt al je thuiswedstrijden op 2 tafels te gaan 

spelen, geef dit dan door aan de HJCL zodat het breed kan worden gecommuniceerd (en je niet al je tegenstanders 

apart hoeft te informeren, zoals in bovenstaand punt) We beseffen ons heel goed dat dit niet zomaar bij elke 

vereniging praktisch mogelijk is. Daarom wordt het niet als verplichting opgelegd. Wel vragen we iedereen om daar 

waar het wel mogelijk is dit uit te proberen. We willen graag de spelers en verenigingen deze ervaringen laten opdoen. 

Na afloop van de Najaarscompetitie zullen we de eerste ervaringen verzamelen en terugkoppelen 

 

Tot nu toe hebben onderstaande verenigingen (teams) aan gegeven op twee tafels te gaan spelen. 

 

Valkenswaard 1 

Valkenswaard 2 

 

 

Let op !!! 
Wijziging speeladressen  Quick 72/Seta/TTC 1 

Landelijk A poule A: 
96003  wordt 11.00 uur in de zaal van  TTC Tegelen 

96008  wordt 11.00 uur  in de zaal van Seta Sevenum 

96021  wordt 11.00 uur in de zaal van TTC Tegelen 

96030  wordt 11.00 uur in de zaal van Seta Sevenum 

 

TTC Tegelen:     Sportzaal Hoogstraat, Hoogsstraat 38 A, 5931 GC Tegelen 

Seta:      Tafeltenniscentrum Stapvast, Wilhelminastraat 3, 5975 CK Sevenum 

 

Wijziging speeladressen  Quick 72/Brunssum / Seta 2 
Landelijk B poule A: 

97003  wordt 11.00 uur in de zaal van TTV Brunssum 

97008  wordt 11.00 uur in de zaal van Seta Sevenum 

97021  wordt 11.00 uur in de zaal van TTV Brunssum 

97030  wordt 11.00 uur in de zaal van Seta Sevenum 

 

TTV Brunssum: Planeetstraat 1, 6446 LA Brunssum 

Seta:      Tafeltenniscentrum Stapvast, Wilhelminastraat 3, 5975 CK Sevenum 

 

 

 

Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd 
Wedstrijd- 

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 

tijd 

99007 Stedebroec 1  Shot S 2 19-11  13:00 uur 

99022 Shot S 2  Stedebroec 1 1-10  13:00 uur 

97504 Rijnsoever 2  Hilversum 2 17-9  13:00 uur 

97528 TOGB 1  Scylla 1 3-9  13:00 uur 

 

 
Joke Wijker - HJCL 

tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@tafeltennis.nl 
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