
Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2019-2020. 

 
Voor het derde jaar op rij een start met 44 teams, zodat “het evenwicht” redelijk gehandhaafd blijft en de 
competitie weer met goede moed kan aanvangen. Voor de ereklasse zijn dit seizoen 8 teams en voor de 
overige klassen 9 teams opgegeven en daar zijn we natuurlijk heel content mee.  

 
De eerste helft van de competitie is zonder noemenswaardige problemen verlopen.   

Aan het einde van deze eerste helft stond TTVB 1 bovenaan in de ereklasse en “bungelde” SALM 2 in de 
degradatiezone. Naderhand is TTVB 1 op een 2e en SALM 2 op een 6e plaats geëindigd en is SDU 1 
“gesneuveld” door de laatste plaats te bezetten. 

In de overgangsklasse stond SDU 2 aan kop en had TVZ 3 het zwaar in de onderste regionen. Hierin is in de 
2e helft van de competitie geen verandering gekomen en de andere teams hebben zich allemaal keurig 
verweerd en gehandhaafd.  

SALM 3 en SALM 5 maakten hoofdzakelijk de dienst uit in de 1e klasse, terwijl TTVB 4 er alles aan deed om 
van de onderste plaats af te komen. SALM 3 heeft de “onderlinge strijd” met een verschil van 5 punten 
gewonnen van SALM 5 hoewel TVZ 4 en EOB 2 zeker nog een bedreiging vormden en helaas heeft TTVB 4 
het niet gered. 

SVGT 4 en SVGT 5 “vochten” in de 2e klasse om de bovenste plek en SALM 6 trachtte een hogere plek te 
veroveren, dan de allerlaatste. SVGT 4 is hier uiteindelijk als winnaar uit de strijd gekomen, terwijl SVGT 5 
zelfs werd ingehaald door VVV3 en HPSV 1. SALM 6 is van de laatste plaats alsnog opgekropen naar de 6e 
plaats en EOB 3 heeft hier het onderspit moeten delven. 

SALM 8 voerde van meet af aan een strijd met VEW 3, doch eindigde bovenaan de lijst in de 3e klasse, 
terwijl SVGT 7 daar de rij sloot zonder consequenties. De andere teams hebben moedig gestreden, maar de 
puntenverschillen liepen behoorlijk uitéén. 

In de tweede helft van deze competitie moesten een aantal wedstrijden verzet en/of uitgesteld worden en 
helaas gooide de coronacrisis op 12 maart j.l. behoorlijk wat roet in het eten.                 De competitie moest 
afgebroken worden en vele zalen mochten zelfs niet meer betreden worden. Het bestuur heeft de regels 
van het RIVM en NOC*NSF gevolgd en de knoop moeten doorhakken door te besluiten de rest van de 
competitie alsmede het na-programma af te gelasten.  

Met deze beslissing is de competitie best wel onbevredigend geëindigd. Zo konden er geen P/D-wedstrijden 
en zeskampen meer gespeeld worden en werden de reeds gespeelde wedstrijden in de week van 9 tot 12 
maart alsmede de vooruitgespeelde (onderlinge) wedstrijden uit de stand verwijderd om een zo eerlijk 
mogelijke uitslag te verkrijgen, hoewel dit voor enkele teams ook zeer teleurstellend was. Zo zag TTVB 1 het 
kampioenschap in de ereklasse zo maar aan zich voorbijgaan, omdat SVGT 1 in die laatste fase net twee 
puntjes meer binnenhaalde en konden de teams van TVZ 2 - SEL 1 (ere/ov), TTVB 2 - SALM 5 (ov/1e), VEW 2 
- VVV 3 (1e/2e) en SDU 4 - VEW 3 (2e/3e) ook geen P/D-wedstrijden spelen om zich te handhaven of te 
promoveren.  

Echter, alles in het belang van “ons grootste goed”, t.w. onze gezondheid! 

De stand van zaken in de tweede competitiehelft per 7 maart 2020 zag er als volgt uit: 

Eindresultaten:    Kampioenen:   Degradanten: 

Ereklasse:               SVGT 1             SDU 1           

Ov.klasse:               SDU 2               TVZ 3                

1e klasse:                SALM 3            TTVB 4              

2e klasse:                SVGT 4             EOB 3             

3e klasse:                SALM 8.    



Desondanks, toch felicitaties voor de teams die kampioen zijn geworden en voor volgend seizoen extra veel 
succes voor de teams die thans zijn gedegradeerd of door de omstandigheden geen kans hebben gehad om 
eventueel te promoveren. 

Een fijne vakantietijd toegewenst, 

 

Jeannette van der Valk, 

competitieleider.  

 

Den Haag, 28 april 2020. 

 

 

 


