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Werkgroep eredivisie 

 

Promotie/degradatiewedstrijden ere/1
e
 divisie 

De promotie/degradatiewedstrijden ere/1
e
 divisie worden op zaterdag 15 mei in Veenendaal gehouden. 

 

Dames  

 

Scylla – Treffers ®  

 

Sterktevolgorde Scylla  

1. K. Vermaas 

2. M. Schutte 

3. M. Depuydt 

 

Sterktevolgorde Treffers ® 

1. J. Kuyf 

2. M. Dekkers 

3. N. Tsai 

4. C. Moorman 

 

Heren 

 

Tafeltennis Zwolle – HJ Music.nl 

 

Sterktevolgorde Tafeltennis Zwolle 

1. G. Kobes 

2. R.J. v. d. Heyden 

3. G. Last 

4. P. Oey 

5. M. Sijtstra 

 

Sterktevolgorde HJ Music.nl 

1. C. Egeholt 

2. N. van der Lee 

3. G. de Groot 

 

Aanvang wedstrijden:   12.00 uur - zaal open 10.30 uur 

Systeem:    eredivisie 

Locatie:    SKF, Wageningselaan 1-A, Veenendaal 

 

De organisatie is in handen van SKF in samenwerking met de NTTB. 

De loting thuis/uit wordt voorafgaande aan de wedstrijd door de scheidsrechters gedaan. 

De wedstrijden worden beëindigd zodra 1 team 4 sets heeft gewonnen.  

 

Play-off finales eredivisie 

Op zaterdag 15 mei vinden de play-off finales eredivisie dames en heren voorjaar plaats in Veenendaal. 

 

Dames 

 

Dozy Den Helder/Noordkop 

1. Anna Gogorita 

2. Yun Zhang  

3. Christa Benit 

4. Rianne van Duin 

 

Li Ning/Infinity 

1. Li Jie 

2. Ni Xia Lian 

3. Jie Ting 

4. Cindy Indeherbergh 
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Heren 

 

Wijzenbeekkled/Westa  

1. Daan Sliepen 

2. Martijn de Vries 

3. Liu Qiang  

 

Enjoy & Deploy/Heerlen 

1. Ronald  Redjep 

2. Li  Jiao 

3. Merijn de Bruin 

4. Julien  Indeherbergh 

 

Aanvang beide wedstrijden: 18.00 uur 

Locatie:    SKF, Wageningselaan 1-A, Veenendaal 

 

De organisatie berust bij SKF in samenwerking met de NTTB.  

Na 3 wedstrijden vindt een pauze plaats.    

De loting thuis/uit wordt voorafgaande aan de wedstrijden gedaan. 

De wedstrijden zijn beslist zodra 1 team 4 sets heeft gewonnen.   

 

Afhankelijk van wie voorjaarskampioen wordt, is op zondag 16 mei in Veenendaal een vervolg gepland om de 

nationale titel. Aanvang 13.30 uur. 

Indien respectievelijk Dozy Den Helder/Noordkop bij de dames en Wijzenbeekkled/Westa bij de heren zaterdag 

winnen, is dit vervolg noodzakelijk. 

Winnen respectievelijk Li Ning/Infinity en Enjoy & Deploy/Heerlen dan behalen zij na de najaarstitel ook de 

voorjaarstitel en zijn dan landskampioen.  

In dat geval vervallen de wedstrijden op zondag 16 mei. 

 

Peter Boon 

tel. 06-51354137  

email boon@nttb.nl 
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Hoofdcompetitieleider 

 

Inschrijving landelijke seniorencompetitie najaar 2010  

De voorjaarscompetitie 2010 is bijna geheel via NAS gerealiseerd. Dat is, mede door de goede samenwerking met 

alle verenigingen, prima verlopen. Het verwerken van de formulieren van NAS verliep zonder problemen. Praktisch 

alle verenigingen verwerkten de wedstrijdgegevens steeds voor 12.00 uur op zondag. 

Ook de uitslagendienst, die beperkt kon worden tot het alleen doorbellen van de uitslagen, functioneerde goed. Het 

was mogelijk om meteen na het doorbellen de uitslag op de website van de NTTB te vermelden. 

 

We hebben de vorige competitie nog gebruik gemaakt van het traditionele inschrijfformulier, dat wel digitaal kon 

worden aangeleverd maar nog niet via NAS liep. 

De volgende stap wordt het vervangen van dit formulier door een opgave van alle noodzakelijke gegevens in NAS.  

Belangrijk is dat alle verenigingen alle noodzakelijke gegevens op de juiste wijze en volledig in NAS vermelden. 

 

De volgende punten zijn van belang: 

� Alle gegevens dienen uiterlijk 6 juni 2010 in NAS te worden opgenomen. De opgave kan alleen worden 

verwerkt als ze DEFINITIEF is. Voorlopige opgaven of opgaven in concept worden als niet ingediend 

beschouwd: de betreffende teams worden niet opgenomen in de landelijke seniorencompetitie. 

� Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld: Het aanvangsuur mag niet vroeger zijn dan 13.00 uur of 

later dan 17.00 uur. Dispensatie hierop is mogelijk mits er goede argumenten worden vermeld bij de  

“algemene opmerkingen”. 

� Het laagste damesteam dient uit minstens 5 speelsters te bestaan of er dienen minimaal twee speelsters 

als invalster te worden opgegeven. U kunt dat doen bij de  “algemene opmerkingen”. 

Het doel is tweeledig: 

� Het voorkomt dat een team bij een blessure of ziekte meteen in de problemen komt; 

� Het voorkomt dat er invalsters gaan meedoen die het damesteam zodanig versterken dat er sprake 

kan zijn van competitievervalsing . 

Te sterke invalsters kunnen worden geweigerd om als invalster in een damesteam te mogen uitkomen. 

� Belangrijk zijn de wensen die u heeft. Ze dienen te worden vermeld bij de ”algemene opmerkingen”  of bij 

de “opmerkingen per team “ als de wensen een specifiek team betreffen. 

De wensen kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangegeven: 

� H1 / H2   = heren 1 niet gelijk thuis met heren 2 

� (D1,D2)  / H3  = dames 1 en dames 2 niet gelijk thuis met heren 3 

Belangrijk is dat u aangeeft waarom u deze wensen heeft. De motivatie geeft een indicatie van het belang 

dat een vereniging heeft om deze wensen gerealiseerd te krijgen. Wensen zonder motivatie hebben de 

laagste prioriteit. 

Aangezien de eredivisies een afwijkend programma hebben is het niet mogelijk om ze bij deze wensen te 

betrekken. De specifieke wensen kunnen wel bij de eredivisieteams worden vermeld. 

� Voor spelers/speelsters die vanuit een buitenlandse competitie willen gaan spelen in een door de NTTB 

georganiseerde competitie gelden de volgende voorwaarden: 

� betrokkene is per datum van aanvang van de landelijke competitie in de Nederlandse landelijke of 

afdelingsklasse niet meer speelgerechtigd in het buitenland; 

� ter staving van bovenvermelde voorwaarde dient betrokkene een zogenaamd vrijgavebewijs van de bij de 

ITTF aangesloten bond van het land van herkomst aan het hoofdbestuur te overleggen, waarop de 

ingangsdatum van de vrijgave is vermeld; 

� dit vrijgavebewijs dient uiterlijk 1 juni voorafgaand aan de najaarscompetitie op het bondsbureau aanwezig 

te zijn; 

� betrokkene dient daarbij te vermelden voor welke lid-vereniging en in welke klasse hij/zij gaat uitkomen in 

de Nederlandse competitie. 

� Spelers/speelsters dienen in het bezit te zijn van een geldige sportpas. Meld na 15 mei leden, die gaan 

deelnemen aan de najaarscompetitie 2010, aan als competitiegerechtigde lid, (voer juiste datum begin 

lidmaatschap in: 1 juni) c.q. muteer tussen 15 mei en 1 juni basisleden naar competitiegerechtigd lid. Elke 

vereniging is zelf verantwoordelijk voor het competitiegerechtigd maken van haar opgegeven leden.  

� Verzoeken om spelers/speelsters toe te voegen NA de opgave van 6 juni dienen te worden ingediend bij de 

HCL. 
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� Laat de juiste gegevens van de speelzaal en de wedstrijdsecretaris in NAS vermelden. Deze gegevens 

worden opgenomen bij het competitieprogramma. Indien nodig kunnen de gegevens van de speelzaal door 

de secretaris of de ledenfunctionaris van de vereniging worden aangepast (zie hiervoor 3.1.2. van de 

handleiding ledenadministratie). De wedstrijdsecretaris dient te worden opgenomen onder <Bestuur en 

commissies -> functionarissen beheren> (zie hiervoor 3.3.2. van de handleiding ledenadministratie). Geef 

uw juiste telefoonnummer en emailadres door aan de secretaris of de ledenfunctionaris van de 

vereniging.  

 

Eventuele vragen kunt u richten aan de HCL en/of bondsbureau. 

 

Promovendi afdelingen 

De volgende afdelingen hebben hun promovendi nog niet doorgegeven: 

- afdeling ZuidWest 

- afdeling West 

- afdeling Gelre 

- afdeling Oost 

Graag zo snel mogelijk doorgeven. 

 

Verdeling promotieplaatsen 2011-2013 

Op basis van het aantal teams in de landelijke herencompetitie wordt elke 3 jaar vastgesteld op hoeveel 

promotieplaatsen elke afdeling recht heeft. Voor de periode 2011-2013 is een nieuwe berekening gemaakt. 

Met ingang van de voorjaarscompetitie 2011 is de verdeling als volgt: 

- afdeling Holland-Noord   2 * 

- afdeling ZuidWest                  3 

- afdeling West                        4 

- afdeling Noord                       1 

- afdeling Limburg                   2 

- afdeling Gelre                       1 

- afdeling Midden                    2 

- afdeling Oost                         1 

  

*  2e plaats van Holland-Noord vervalt als de kampioen van Nederland bij de jongens gebruik maakt en  

voldoet aan de reglementaire eisen op een plaats in de landelijke 3e divisie. 

  

René van Dijk - HCL 

tel. 013-5344347 

e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
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Hoofdjeugdcompetitieleider 

 

Inschrijving landelijke jeugdcompetitie najaar 2010  

De voorjaarscompetitie 2010 is bijna geheel via NAS gerealiseerd. Dat is, mede door de goede samenwerking met 

alle verenigingen, prima verlopen. Het verwerken van de formulieren van NAS verliep zonder problemen. Praktisch 

alle verenigingen verwerkten de wedstrijdgegevens steeds voor 12.00 uur op zondag. 

Ook de uitslagendienst, die beperkt kon worden tot het alleen doorbellen van de uitslagen, functioneerde goed. Het 

was mogelijk om meteen na het doorbellen de uitslag op de website van de NTTB te vermelden. 

 

We hebben de vorige competitie nog gebruik gemaakt van het traditionele inschrijfformulier, dat wel digitaal kon 

worden aangeleverd maar nog niet via NAS liep. 

De volgende stap wordt het vervangen van dit formulier door een opgave van alle noodzakelijke gegevens in NAS.  

Belangrijk is dat alle verenigingen alle noodzakelijke gegevens op de juiste wijze en volledig in NAS vermelden. 

 

De volgende punten zijn van belang: 

� Alle gegevens dienen uiterlijk 6 juni 2010 in NAS te worden opgenomen. De opgave kan alleen  worden 

verwerkt als ze DEFINITIEF is. Voorlopige opgaven of opgaven in concept worden als niet ingediend 

beschouwd: de betreffende teams worden niet opgenomen in de landelijke jeugdcompetitie. 

� Aangezien er geen promotie-/degradatieregeling bestaat voor de landelijke jeugdcompetitie en dus elk seizoen 

losstaat van het vorig seizoen, moeten ook de verenigingen die het vorig seizoen hebben deelgenomen zich 

opnieuw aanmelden. Alle aangemelde teams worden op sterkte (gemiddelde teamrating) ingedeeld, zoals ook 

vermeld in artikel 45.1 van het competitiereglement. 

� Het is mogelijk dat uw team(s) geweigerd worden omdat ze te zwak zijn of wegens plaatsgebrek. U krijgt 

hiervan zo spoedig mogelijk bericht (uiterlijk 1 juli 2010 ). 

� Combinatieteams zijn niet toegestaan 

� Spelers en speelsters moeten geboren zijn ná 31 december 1991 

� Het team moet goede resultaten hebben behaald in de vorige landelijke jeugdcompetitie of in de vorige 

afdelingscompetitie hoogste klasse.  

� Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld: Het aanvangsuur mag niet vroeger zijn dan 11.00 uur of 

later dan 15.00 uur. Indien u hier niet aan kunt voldoen, dient u vooraf dispensatie aan te vragen bij de 

HJCL. 

� Begeleiding is verplicht, zowel voor thuis- als uitwedstrijden. 

� De reiskosten zijn voor eigen rekening. 

� Belangrijk zijn de wensen die u heeft. Ze dienen te worden vermeld bij de ”algemene opmerkingen”  of bij 

de “opmerkingen per team “ als de wensen een specifiek team betreffen. 

De wensen kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangegeven: 

� J1/J2   = jongens  1 niet gelijk thuis met jongens 2 

� (M1,M2)  / D1  = meisjes 1 en meisjes 2 niet gelijk thuis met Dames 1 

Belangrijk is dat u aangeeft waarom u deze wensen heeft. De motivatie geeft een indicatie van het belang 

dat een vereniging heeft om deze wensen gerealiseerd te krijgen. Wensen zonder motivatie hebben de 

laagste prioriteit. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen van de verenigingen. 

Aangezien de eredivisies een afwijkend programma hebben is het niet mogelijk om ze bij deze wensen te 

betrekken. De specifieke wensen kunnen wel bij de eredivisieteams worden vermeld. 

� Spelers/speelsters dienen in het bezit te zijn van een geldige sportpas. Meld na 15 mei leden, die gaan 

deelnemen aan de najaarscompetitie 2010, aan als competitiegerechtigde lid, (voer juiste datum begin 

lidmaatschap in: 1 juni) c.q. muteer tussen 15 mei en 1 juni basisleden naar competitiegerechtigd lid. Elke 

vereniging is zelf verantwoordelijk voor het competitiegerechtigd maken van haar opgegeven leden.  

� Verzoeken om spelers/speelsters toe te voegen NA de opgave van 6 juni, dienen te worden ingediend bij 

de HCL. 
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� Laat de juiste gegevens van de speelzaal en de wedstrijdsecretaris in NAS vermelden. Deze gegevens 

worden opgenomen bij het competitieprogramma. Indien nodig kunnen de gegevens van de speelzaal door 

de secretaris of de ledenfunctionaris van de vereniging worden aangepast (zie hiervoor 3.1.2. van de 

handleiding ledenadministratie). De wedstrijdsecretaris dient te worden opgenomen onder <Bestuur en 

commissies -> functionarissen beheren> (zie hiervoor 3.3.2. van de handleiding ledenadministratie). Geef 

uw juiste telefoonnummer en emailadres door aan de secretaris of de ledenfunctionaris van de 

vereniging.  

   

Eventuele vragen kunt u richten aan de HJCL en/of bondsbureau. 

 

Joke Wijker - HJCL 

tel. 0226-316753 

e-mail: hjcl@quicknet.nl  

 

Boetelijst 

 
Boetenr.  Vereniging           Wnr.  Reden                                            Bedrag 
0910-228  FLASH                   0  formulier niet/niet tijdig ontvangen        vervallen 
0910-253  FLASH                   0  formulier niet ontvangen/later dan 1 week   vervallen 

 

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 

competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement). 

 


