
Beste verenigingen, 
  
Het competitie-programma zoals het vandaag (15 januari) in NAS en ONLINE staat, is 
definitief. Wijzigingen zijn alleen nog mogelijk als beide clubs akkoord zijn! Na het voorlopige 
programma zijn er nog enkele aanpassingen gedaan, let daar dus op. 
  
In de bijlage vinden jullie de invalverboden voor komend seizoen. De ELO-ranking was 
daarbij leidend. Gaarne aan betrokken teams en spelers doorgeven voor wie een 
invalverbod geldt. 
  
Op het voorstel wijzigingen competitieopzet senioren zijn overwegend positieve reacties 
gekomen. Dat betekent dat de nieuwe opzet in de najaarscompetitie 2020 wordt ingevoerd. 
In elk geval voor twee seizoenen waarna er een evaluatie zal plaatsvinden. De nieuwe opzet 
heeft wel gevolgen voor de promotie/degradatieregeling voor KOMEND seizoen. Die volgt 
hieronder: 

promotie/degradatieregeling voorjaarscompetitie 2020: 
  
Regio-Hoofdklasse:  
winnaars finales promoveren naar de 3e divisie. Nummers 7+8 degraderen naar 1e klasse  
  
Promotieklasse:  
kampioen promoveert, de nummers 2, 3, 4, 5+6 gaan naar de 1e klasse (promotieklasse 
verdwijnt) 
  
1e klasse:  
géén promovendus, nummers 2, 3+4 blijven in de 1e klasse, nummers 4+5 spelen 
beslissingswedstrijd (*) 
nummer 6 degradeert naar 2e klasse  
  
2e klasse:  
kampioenen promoveren NIET rechtstreeks, maar spelen beslissingswedstrijd tegen 
nummer 4 of 5 van 1e klasse 
nummers 2+3 blijven in 2e klasse, nummers 4 spelen beslissingswedstrijd (**), nummers 5+6 
degraderen naar 3e klasse 
  
3 klasse:  
géén promovendus, nummers 1+2 blijven in de 3e klasse, nummers 3, 4, 5+6 degraderen 
naar 4e klasse 
  
4e klasse: 
kampioen blijft in de 4e klasse, nummers 2, 3, 4, 5+6 degraderen naar de 5e klasse 
  
Als er teams wegvallen/wijzigen dan zullen de opengevallen plekken op rating worden 
ingevuld. 
  
Beslissingswedstrijden (zaterdag 9 mei, speelzaal en aanvangstijd volgen later) 

 (*) beste nummer 4 van de 1e klasse tegen de slechtste kampioen van de 2e klasse 
(winnaar naar 1e klasse) 

 (*) slechtste nummer 4 van de 1e klasse tegen de op één na slechtste kampioen van 
de 2e klasse (winnaar naar 1e klasse) 

 (*) beste nummer 5 van de 1e klasse tegen de op één na beste kampioen van de 2e 
klasse (winnaar naar 1e klasse) 

 (*) slechtste nummer 5 van de 1e klasse tegen de beste kampioen van de 2e klasse 
(winnaar naar 1e klasse) 

 (**) beste nummer 4 van de 2e klasse tegen de slechtste nummer 4 van de 2e klasse 
(winnaar naar 2e klasse) 

 (**) op één na beste nummer 4 van de 2e klasse tegen de op één na slechtste 
nummer 4 van de 2e klasse (winnaar naar 2e klasse) 



Aan de hand van bovenstaande regelingen, zullen dan de 1e tot en met 5e klasse in het 
najaar worden samengesteld. 
  
Op zaterdag 9 mei worden OOK de finales gespeeld van de Regio-Hoofdklasse (locatie nog 
niet bekend) 
  
Daarnaast willen we bij de JEUGD om het kampioenschap per klasse spelen, ook op 
zaterdag 9 mei: 

 Kampioen van de 2e klasse A tegen de kampioen van de 2e klasse B 
 Kampioen van de 3e klasse A tegen de kampioen van de 3e klasse B 
 Kampioen van de 4e klasse A tegen de kampioen van de 4e klasse B 
 Kampioen van de 5e klasse A tegen de kampioen van de 5e klasse B 
 Kampioen jeugd starters A tegen de kampioen van de jeugd Starters B 

  
Clubs die zaal beschikbaar willen stellen op 9 mei, laat dat graag even weten! 
  
Vragen of onduidelijkheden? Mail naar frank.moonen@l1.nl of bel/app 06-15016377 
  
Veel succes komend seizoen 
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