
Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2018-2019. 

Evenals vorig seizoen startte de competitie met 44 teams. In verband met het onevenredig aantal teams 
per klasse zijn er – in overleg met de betrokken verenigingen – enkele verschuivingen aangebracht. Voor de 
2e klasse waren nl. 10 teams en voor de 1e klasse slechts 7 teams opgegeven. SVGT 4 was bereid een klasse 
hoger te gaan spelen, zodat er geschoven kon worden naar 9, 9, 8, 9 en 9 teams in de ere- t/m 3e klasse.  

De competitie is op zich goed verlopen, op een paar “uitgestelde” wedstrijden na, waarover niet c.q. niet 
tijdig was gecommuniceerd. Dit resulteerde bij één team in een boete en bij twee teams moesten er 
reglementair zelfs 10 punten in mindering worden gebracht op de eindscore. Een vervelende maatregel, 
maar gelukkig kon degradatie voorkomen worden, doordat er nipt voldoende punten waren 
binnengehaald.  

Ereklasse: TTVB 1 werd kampioen met 119 gescoorde punten, op de voet gevolgd door SVGT 1 met 112 
punten. Maar liefst 30 tot 45 punten minder werden behaald door  SALM 1, SALM 2, EOB 1, SALM 3 en TVZ 
1. SDU 2 is tijdens de P/D-wedstrijd tegen TTVB 2 uit de overgangsklasse met 5-2 als winnaar uit de bus 
gekomen en blijft hierdoor in de ereklasse. Helaas is SDU 1 (58 punten) gedegradeerd.  

Overgangsklasse: TVZ 2 eindigde hier op de bovenste trede met 103 gewonnen wedstrijden. TTVB 2 verloor 
de hierboven genoemde P/D-wedstrijd en eindigde tezamen met SEL 1 en VVV 1 dicht bij elkaar met 91, 90 
en 88 punten, gevolgd door SVGT 2, VEW 1 en SDU 3 op de 5e t/m 7e plaats. TVZ 3 wist zich tijdens de P/D-
wedstrijd met 7-2 tegen EOB 2 uit de 1e klasse te handhaven in deze klasse en SALM 4 komt volgend 
seizoen wellicht beter tot zijn recht in de 1e klasse i.v.m. degradatie.      

1e klasse: TTVB 3 werd met 105 punten kampioen, terwijl het als 2e geëindigde EOB 2 de P/D-wedstrijd 
verloor van TVZ 3. SALM 6 (3e) behaalde 11 punten meer dan SALM 5 (4e) en SVGT eindigde op de 5e plaats 
met 67 gewonnen wedstrijden. VEW 2 had een “pech jaar”, maar had voldoende punten om niet in de 
gevarenzone terecht te komen. TTVB 4 won de P/D-wedstrijd met 6-3 van SDU 4 uit de 2e klasse en voor 
SVGT 4 bleek de 1e klasse toch een maatje te groot. 

2e klasse: VVV 3 veroverde hier de koppositie met maar liefst 122 punten, terwijl SDU 4 de P/D-wedstrijd 
verloor. HPSV 1 en VVV 2 eindigden met een gelijk aantal punten (92), terwijl SALM 7, TVZ 4 en SVGT 5 het 
met de 5e t/m 7e plaats moesten doen. EOB 3 won de P/D-wedstrijd met 7-2 van TTVB 5 waardoor 
handhaving een feit was en voor VEW viel het doek in deze klasse.   

3e klasse: SALM 9 (115 punten) werd kampioen, nadat dit team al vaker hoog was geëindigd. TTVB 5 (2e) 
verloor de P/D-wedstrijd en de overige teams (SALM 8, TVZ 5, VVV 4, SVGT 6, SDU 5, VVV 5 en SVGT 7) 
hebben 97 t/m 48 punten gescoord.     

De P/D-wedstrijden werden na afloop van de competitie in een sportieve en gezellige sfeer gespeeld op 
donderdag 4 april 2019 bij SALM in Wateringen, waarvoor dank aan SALM voor de zaal, het materiaal en de 
bediening. Alle P/D-wedstrijden werden dus gewonnen door de teams die in hun klasse in de 
degradatiezone terechtgekomen waren, zodat zij zich handhaven en er dit seizoen geen promoties hebben 
plaatsgevonden.   

Eindresultaten:    Kampioenen:  Degradanten: 
Ereklasse:               TTVB 1            SDU 1 
Ov.klasse:               TVZ 2              SALM 4 
1e klasse:                TTVB 3           SVGT 4 
2e klasse:                VVV 3             VEW 3 
3e klasse:                SALM 9            -- 

Hartelijke felicitaties voor alle kampioenen!  

Een fijne vakantietijd toegewenst, 

Jeannette van der Valk, competitieleider.  

Den Haag, 29 april 2019. 


