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Werkgroep eredivisie 
 
Eindstanden Eredivisie najaar 2013 
 

Eredivisie dames        

 Dozy Den Helder/Noor 1       9 - 43  

 SKF 1       9 - 41  

 Scylla 1       9 - 41  

 VTV (N) 1       9 - 37  

 FVT 1       9 - 35  

 AnytimeFitness/Westa 1       9 - 29  

 Fürst/Lybrae 1       9 - 19  

 Scyedam 1       9 - 11  

 US 1       9 -  9  

 Panningen '74 1       9 -  5  

 
Teams Eredivisie A en B voorjaar 2014

Heren 

Eredivisie A Eredivisie B 

Enjoy & Deploy Taverzo Zoetermeer Itass/DTK ‘70 

FVT/Visser –vd.Ham - Rotterdam Pecos 

Wijzenbeek Bed. Kl Tafeltennis Zwolle 

Van Wijnen/Smash ‘70 Scylla 

Hilversum Avanti 

Scyedam JCV 

Dames 

Eredivisie A Eredivisie B 

Dozy/ den Helder Lybrae Consultants 

SKF Scyedam 

Scylla US 

VTV Panningen 

FVT/Visser –vd. Ham - Rotterdam Treffers R 

Anytime Fitness Westa Hilversum 
 
 
Speelwijze eredivisies en 1e divisies voorjaar 2014  
Eredivisie A 

Er wordt eerst een halve competitie met 6 teams gespeeld. Alle teams spelen één keer tegen elkaar. Aan een team 
worden zoveel winstpunten toegekend als er sets gewonnen zijn. Een wedstrijd is beslist, zodra één van beide teams 4 
sets heeft gewonnen. 
 
Alle 6 teams komen vervolgens uit in de play-offs. De nummers 1 en 2 van de eindstand van de halve competitie 
plaatsen zich direct voor de halve finales van de play-offs. De overige vier teams spelen in de kwartfinales. De nummer 
3 speelt tegen de nummer 6 en de nummer 4 tegen de nummer 5. Er wordt een uit- en een thuiswedstrijd gespeeld.   

Een wedstrijd is beslist zodra er één van beide teams 4 sets heeft gewonnen. Wanneer beide teams één 
wedstrijd winnen of beide wedstrijden in een gelijkspel eindigen wordt de uitslag bepaald door het aantal gewonnen en 
verloren games en indien dit gelijk is het aantal gewonnen en verloren gamepunten, conform het Competitiereglement 
artikel 33, lid 1 t/m 3.   
 
De winnaar van de kwartfinale van de nummers 3 en 6 speelt in de halve finale tegen de nummer 2 uit de eindstand en 
de winnaar van de kwartfinale tussen de nummers 4 en 5 tegen de nummer 1 uit de eindstand. Er wordt een uit- en 
een thuiswedstrijd gespeeld.   

Eredivisie heren        

 Enjoy&Deploy Taverzo 1       9 - 46  

 FVT 1       9 - 36  

 Wijzenbeekkled/Westa 1      9 - 34  

 Smash '70 (H) 1       9 - 29  

 Hilversum 1       9 - 29  

 Scyedam 1       9 - 27  

 Itass DTK '70 1       9 - 22  

 Pecos 1       9 - 20  

 Tafelten Zwolle 1       9 - 14  

 Scylla 1       9 - 13  
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Een wedstrijd is beslist zodra er één van beide teams 4 sets heeft gewonnen. Wanneer beide teams één 
wedstrijd winnen of beide wedstrijden in een gelijkspel eindigen wordt de uitslag bepaald door het aantal gewonnen en 
verloren games en indien dit gelijk is het aantal gewonnen en verloren gamepunten, conform het Competitiereglement 
artikel 33, lid 1 t/m 3.   
 
Finale 

De winnaars van de halve finales spelen in één wedstrijd op neutraal terrein om het landskampioenschap. Deze 
wedstrijd is beslist zodra één van beide teams 3 sets heeft gewonnen.  
   
Eredivisie B  

De zes teams in de eredivisie B spelen een volledige competitie, alle teams spelen zowel een uit- als thuiswedstrijd 
tegen elkaar. Alle wedstrijden worden volledig uitgespeeld. Aan een team worden zoveel winstpunten toegekend als er 
sets gewonnen zijn. 

De nummers 1 en 2 uit de eindstand handhaven zich in de eredivisie. De nummers 4, 5 en 6 uit de eindstand 
degraderen rechtstreeks naar de 1e divisie. De nummer 3 uit de eindstand speelt een beslissingswedstrijd om 1 plek 
tegen de verliezer van de promotiewedstrijd tussen de kampioenen van de 1e divisie voorjaar 2014. 
 
1e divisie voorjaar 2014  

De 1e divisie bestaat uit 2 groepen van 5 teams (in totaal 10 teams). Dit zijn de nummers 2, 3 en 4 uit de 1e divisie 
najaarscompetitie 2013 (6 teams) en de kampioenen uit de 2e divisie (4 teams). 

Na afloop van de voorjaarscompetitie spelen de beide kampioenen van de 1e divisie een beslissingswedstrijd 
om 1 plaats in de eredivisie. De verliezer van deze beslissingwedstrijd speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen 
de tegen de nummer 3 uit de Eredivisie B om 1 plaats in de eredivisie. De nummers 4 en 5 degraderen naar de 2e 
divisie.   
 
2e en 3e divisie voorjaar 2014 

Geen wijzigingen ten opzichte van nu. 
 
Schorsing 

Naam: Smajic N.     

Vereniging: Scyedam     

Bondsnummer: 3036733     

datum wedstr. nr. code 

gele kaart 1 5-1-2013 Masters 2012 3 

gele kaart 2 12-10-2013 12313 2 

gele kaart 3 24-11-2013 12305 20 

uitsluiting 1 eerst volgende competitiewedstrijd      
 

Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 

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

nummer 

Vereniging  Vereniging Nieuwe datum + 

tijd 
10470 De Treffers ’70 1 - SVE 1 30-11 17.00 uur 
 
Mededelingen 

• De landelijke seniorencompetitie 2013 had volledig direct na de laatste speeldag afgesloten kunnen worden 
als juist de allerlaatste dag niet een vereniging verzuimd had op te komen. SVE 1 dames is niet opgekomen in 
wedstrijd nr. 10430 De Treffers ‘70 1 – SVE 1. SVE 1 wordt bestraft met 10 verliespunten en €136 boete (zie 
boetelijst). De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld op za 30 nov om 17.00 uur 

• De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2014 dient uiterlijk 5 dec in NAS DEFINITIEF ingediend te zijn. In 

bulletin nr. 10 van 11 november 2013 zijn de aanwijzingen voor de opgave opgenomen. In NAS is de 
inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2014 geopend 
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• Verenigingen die nu al weten dat ze geen gebruik maken van hun recht om deel te nemen aan de landelijke 
competitie graag z.s.m. doorgeven 

• Ik heb nog alleen de promovendi van de afdelingen Limburg, ZuidWest en Holland-Noord ontvangen. Willen 
de afdelingen hun promovendi z.s.m. doorgeven zodat ik die verenigingen op kan nemen in NAS zodat ze hun 
teams ook op kunnen geven 

• Door het niet opkomen van SVE bij de dames is zijn de eindstanden en persoonlijke prestaties jammer genoeg 
niet helemaal compleet. Daarom worden ze in het volgende bulletin vermeld 

 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 

 
Mededeling 

Vanaf morgen staat NAS open voor aanmelding van de teams. 
 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl  
 
Boetelijst 
Volg- 

nummer 

Wedstr. 

nummer Vereniging 

Boete- 

nummer Aanvulling omschrijving Bedrag 

2013-274 10427 GTTC Gron. 1 10  5,00 
2013-275 10470 SVE 1 16 Niet opkomen 2

e
 divisie 136,00 

2013-276 10727 Traiectum 1 8 A. de Roos geen bondsnummer 5,00 
2013-277 10727 Traiectum 1 8 S.Kwakernaat geen bondsnummer 5,00 
2013-278 12307 Enjoy & Deploy/Tav. 1 10  5,00 
2013-279 12427 Avanti 1 8 Geen uitslag ingevuld 5,00 
2013-280 13026 Rega 1 10  5,00 
2013-281 13027 GTTC Gron. 1 10  5,00 
 
De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke 
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de najaarscompetitie aan u is verzonden. Dit competitieboek is 
ook terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Downloads >Competities en toernooien 
 
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken 
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement). 
 
 


