
 
LANDELIJKE SENIORENCOMPETITIE 

  seizoen 2007/2008 – najaarscompetitie 2008 

 

Algemeen 

U wordt verzocht de inleidende pagina's goed te bestuderen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Mochten er in het programma onjuistheden voorkomen, neem dan direct contact op met de competitieleider 

(HCL) of met de contactpersoon werkgroep eredivisie voor de eredivisies. In alle gevallen waarin deze 

inleidende pagina's niet voorzien, wordt verwezen naar het competitiereglement. 

Wij maken u erop attent dat het definitieve programma af zou kunnen wijken van de indeling. U gelieve hier 

goed nota van te nemen. 

 

Indeling   

dames eredivisie:    1 groep van 8 teams 

 1e divisie:  2 groepen van 6 teams 

 2e divisie:  3 groepen van 6 teams + 1 groep van 5 teams 

 3e divisie:  4 groepen van 5 teams 

    

heren eredivisie:  1 groep van 8 teams 

 1e divisie:  2 groepen van 6 teams 

 2e divisie:  4 groepen van 6 teams 

 3e divisie:  8 groepen van 6 teams 

 

Promotie- degradatieregeling 

dames eredivisie: De nummers 1 van de najaars- en de voorjaarscompetitie spelen na afloop van de 

voorjaarscompetitie één wedstrijd tegen elkaar om het kampioenschap van Neder-

land, tenzij het in beide gevallen om dezelfde vereniging gaat.  

  De nummer 7 van de play-offs speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de 

verliezer van de wedstrijd tussen de beide kampioenen van de 1
e
 divisie.                

De nummer 8 na de play-offs degradeert. 

 1e divisie: De nummers 1 van beide groepen spelen een wedstrijd voor promotie naar de 

eredivisie. 

  De verliezer speelt een promotie-degradatiewedstrijd tegen de nummer 7 van de 

eredivisie. 

  Deze wedstrijd wordt gespeeld volgens het wedstrijdsysteem dat geldt voor de 

eredivisies (6 enkelspelen en 1 dubbelspel, games tot 11 punten in best of five).  

  De nummers 5 en 6 degraderen. 

 2e divisie: De nummers 1 promoveren. 

  De nummers 6 en de nummer 5 met het minste aantal punten degraderen. 

 3e divisie: De nummers 1 promoveren. 

 

heren eredivisie: De nummers 1 van de najaars- en de voorjaarscompetitie spelen na afloop van de 

voorjaarscompetitie één wedstrijd tegen elkaar om het kampioenschap van 

Nederland, tenzij het in beide gevallen om dezelfde vereniging gaat. 

  De nummer 7 van de play-offs speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de 

verliezer van de wedstrijd tussen de beide kampioenen van de 1
e
 divisie.                   

De nummer 8 na de play-offs degradeert. 

 1e divisie: De nummers 1 van beide groepen spelen een wedstrijd voor promotie naar de 

eredivisie.  

De verliezer speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer 7 van de 

eredivisie. De wedstrijd wordt gespeeld volgens het wedstrijdsysteem dat geldt voor 

de eredivisies (6 enkelspelen en 1 dubbelspel, games tot 11 punten in best of five).  

  De nummers 5 en 6 degraderen.  

 2e divisie: De nummers 1 promoveren. 

  De nummers 5 en 6 degraderen. 

 3e divisie: De nummers 1 promoveren. 

  De nummers 5 en 6 degraderen. 



 
 n.b.: De verdeling van de promotieplaatsen vanuit de afdelingen naar de 3e divisie (t.b.v. 

de voorjaarscompetitie 2009) is als volgt: 

  Noord  1 

  Oost  1  

  Gelre  1  

  Midden  2 

  Holland Noord  2  

  West  4  

  ZuidWest  3 

  Limburg  2  

 

Toelichting eredivisie dames en heren 

Voor een toelichting op het spelsysteem van de eredivisie dames en heren wordt verwezen naar artikel 42 van 

het competitiereglement. 

 

Winstpunten en stand 

Voor elke gewonnen set verkrijgt het team waartoe de winnende speler(s) behoort (behoren) een winstpunt. 

Voor elke groep wordt naar het aantal winstpunten een stand opgemaakt. De volgorde van de stand wordt 

bepaald door de grootte van het aantal winstpunten (het grootste aantal bovenaan, het kleinste aantal onder-

aan). Bij niet opkomen, krijgt het betrokken team zeven (eredivisies) of tien (overige divisies) winstpunten in 

mindering. 

 

Wedstrijden op zondag 

De wedstrijden die op zondag worden gespeeld dienen niet later dan 14.00 uur aan te vangen. 

 

Uitstel van wedstrijden 

De in het programma vastgestelde wedstrijden dienen op de aangegeven data en aanvangsuren te worden 

gespeeld. Zonder voorafgaande toestemming van de werkgroep eredivisie waar het de eredivisie dames en 

heren betreft en van de HCL voor de overige landelijke divisies is het niet toegestaan daarvan af te wijken. 

Overtreding van deze regel zal als niet opkomen van beide teams worden beschouwd, terwijl verdere 

maatregelen kunnen volgen. 

Voor wedstrijden met bondsscheidsrechters zal slechts bij zeer hoge uitzondering en dan nog alleen indien dit 

tijdig is aangevraagd, uitstel of wijziging van het aanvangsuur mogelijk zijn. Voor de overige wedstrijden geldt 

dat in onderling overleg een andere datum en/of aanvangsuur kan worden overeengekomen mits deze datum 

ligt VOOR de in het competitieprogramma vastgestelde datum. Beide verenigingen dienen dit schriftelijk te 

verzoeken aan de HCL, die zijn goedkeuring publiceert in het competitiebulletin. 

Uitstel naar een latere datum is niet mogelijk, behoudens de in art. 17 van het competitiereglement 

aangegeven mogelijkheden. 

 

Wedstrijden namens de NTTB en Europacupwedstrijden zijn uitgezonderd van de bepalingen m.b.t. uitstel, 

mits dit minimaal 10 dagen van tevoren kenbaar wordt gemaakt. Deze wedstrijden zullen vóór de zondag of, 

indien dit i.v.m. de hiervoor genoemde verplichtingen niet mogelijk is, de woensdag volgend op de 

oorspronkelijke wedstrijddag worden vastgesteld. Zonder overleg met de werkgroep eredivisie kunnen geen 

data van Europacupwedstrijden worden gewijzigd.  

 

Verzoeken om uitstel vanwege ziekte, vakantie, geen zaal e.d., kunnen niet worden ingewilligd (zie art. 17 van 

het competitiereglement). Wanneer een vereniging niet over een zaal beschikt, kan de wedstrijd in een andere 

goedgekeurde zaal worden gespeeld (zie art. 6 van het competitiereglement). Uitstel van een wedstrijd wegens 

bijzondere weersomstandigheden kan alleen worden gegeven als het openbaar vervoer is uitgevallen. Deze 

wedstrijden dienen, als de weersomstandigheden het toelaten, op zondag in hetzelfde weekend te worden 

ingehaald. 

 

Wedstrijden met bondsscheidsrechters 

De wedstrijden in de ere- en 1e divisie dames en heren staan onder leiding van bondsscheidsrechters. Voor 

specifieke bepalingen verwijzen wij naar het competitiereglement. De aanvoerders van de teams dienen de 

teamopstellingen te vermelden op daartoe door de NTTB verstrekte formulieren en deze (op verzoek) aan de 

bondsscheidsrechter te overhandigen. Bij wedstrijden in de eredivisies wordt er na de vierde set 15 minuten 

pauze gehouden; bij wedstrijden in de overige divisies is er na de vijfde set een pauze van 15 minuten. 

Wanneer een bondsscheidsrechter ontbreekt, behoort op verzoek van de wel aanwezige scheidsrechter door 



 
beide aanvoerders, in onderling overleg, één of meerdere assistenten te worden aangewezen. Indien geen 

scheidsrechter aanwezig is, wijzen de aanvoerders voor elke set een scheidsrechter aan. In dat geval dienen 

de aanvoerders het ontbreken van de scheidsrechter(s) op de achterzijde van het wedstrijdformulier te 

vermelden.  

 

Wedstrijdformulier 

Beide aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van het wedstrijdformulier. De 

thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het verzenden van het wedstrijdformulier. Dit formulier wordt 

in drievoud opgemaakt. Na afloop van de wedstrijd wordt het tweede exemplaar aan de tegenstander 

overhandigd, die voor doorzending naar zijn afdelingscompetitieleider zorgt. 

Het derde exemplaar is bestemd voor de afdelingscompetitieleider van de eigen afdeling. Het originele 

wedstrijdformulier dient uiterlijk de maandag volgend op de wedstrijddag in het bezit te zijn de heer René van 

Dijk. 

 

De wedstrijdformulieren dienen, als brief gefrankeerd, te worden gezonden aan: 

De heer René van Dijk 

Wittendijk 50 

5051 GC  Goirle 

 

Bij niet opkomen, dient het wel aanwezige team een wedstrijdformulier, dat ingevuld is volgens de bepalingen, 

te zenden aan de heer René van Dijk en de tegenstander. Het niet of te laat inzenden van het 

wedstrijdformulier wordt beboet. 

 

Nationale sportpas 

Indien een speler geen sportpas kan tonen, dient een handtekening te worden geplaatst; op de achterzijde van 

het originele wedstrijdformulier dient de reden hiervan te worden vermeld. 

Iedere deelnemer aan de competitie dient op het moment van deelname competitiegerechtigd te zijn voor de 

vereniging waarvoor men uitkomt. Als een speler of speelster daar niet aan voldoet, wordt hij of zij als 

ongerechtigd beschouwd en als zodanig beboet en bestraft. 

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de competitiegerechtigde leden. 

 

Toevoegen nieuwe spelers aan een team tijdens de competitie 

Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na de sluitingsdatum(15 juni) voor de opgave van de 

teams via het inschrijfformulier alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de HCL (art. 24 lid 5 van het 

competitiereglement). 

 

Invallers 

Wanneer een speler van een team verhinderd is een wedstrijd te spelen, mag een andere speler, behorende 

tot dezelfde vereniging en opgegeven voor een team met een hoger volgnummer, invallen, mits hem dit recht 

niet is ontnomen. Per competitie geldt een maximum van drie invalbeurten. Dames die uitkomen in de heren- 

c.q. seniorencompetitie van de afdelingen mogen niet invallen in de damescompetitie, behoudens schriftelijke 

toestemming van de HCL. Deze toestemming wordt geacht te zijn verleend voor de op de ingezonden lijst 

vermelde invalsters, indien hierover geen opmerkingen door de HCL zijn gemaakt. 

 

Uitslagendienst 

De heer Jennie Geurts zal deze competitie weer zorg dragen voor de uitslagendienst. 

De thuisspelende verenigingen zijn verplicht de uitslagen en persoonlijke resultaten van de wedstrijden volgens 

ondervermeld schema door te geven. Het niet op de gestelde tijden doorbellen van de uitslagen zal worden 

beboet. 

 

aanvang wedstrijd  gegevens doorbellen 

zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur vóór 21.00 uur 

zaterdag na 15.00 uur  tot uiterlijk 23.00 uur 

zondag   tot uiterlijk 18.30 uur 

doordeweekse dagen  zaterdag tot uiterlijk 21.00 uur 

De uitslagen van wedstrijden in de eredivisies dienen onmiddellijk na afloop te worden doorgebeld. 

 



 
De uitslagen dienen te worden doorgebeld aan: 

De heer Jennie Geurts 

tel. 024-3557569 

  

Perscorrespondenten dienen op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur te bellen v.w.b. de wedstrijden die op 

zaterdag zijn gespeeld en tussen 18.00 en 18.30 uur v.w.b. de wedstrijden die op zondag zijn gespeeld. 

  

Correspondentie 

Correspondentie betreffende de verenigingsgegevens dient te worden gezonden aan: 

Bondsbureau NTTB 

Postbus 600 

2700 MD  Zoetermeer 

tel. 079-3438144 

fax. 079-3438150 

email competitie@nttb.nl 

 

Overige correspondentie betreffende de landelijke seniorencompetitie dient te worden gezonden aan: 

René van Dijk 

Wittendijk 50 

5051 GC  Goirle 

tel. 013-5344347 

e-mail rene2.dijk@planet.nl 

 

De correspondentie voor de eredivisies moet (per e-mail) gericht worden aan de contacpersoon werkgroep 

eredivisie Peter Boon, e-mail: boon@nttb.nl en cc. naar hu.thijssen@planet.nl en 

albert.rooymans@atosorigin.com  

 

 

Boetelijst 

Nr.  Omschrijving Euro 

 1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; per 

soort gegeven 

 

7,00 

 2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter 7,00 

 3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitie-

wedstrijd 

 

4,50 

 4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 

(verdere maatregelen kunnen volgen) 

 

22,50 

 5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd 7,00 

 6. Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competi-

tiewedstrijd, per persoon 

 

5,00 

 7. Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon 5,00 

 8. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per formulier 5,00 

 9. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitie-

wedstrijd, per wedstrijd 

 

5,00 

 10. Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier 5,00 

 11. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip) 10,00 

 12. Het niet begeleiden van een jeugdteam (zowel uit- als thuisspelend), per team 7,00 

 13. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 

beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) 

 

22,50 



 

 14. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige jeugdklassen 

 

113,50 

91,00 

68,00 

45,50 

22,50 

11,50 

 15. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige jeugdklassen 

 

113,50 

91,00 

68,00 

45,50 

22,50 

11,50 

 16. Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige jeugdklassen  

 

227,00 

181,00 

136,00 

91,00 

45,50 

22,50 

 17. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitieleider 

is noodzakelijk) 

eredivisie 

1e divisie 

2e divisie 

3e divisie en kampioensklasse jeugd 

landelijk A jeugd 

overige jeugdklassen   

 

 

227,00 

181,00 

136,00 

91,00 

45,00 

22,50 

 

 


