
Stijgers en Dalers - Interclub 2019-2020 
 

Heren:  Stijgers en Dalers 
Algemeen principe: de kampioen van elke reeks stijgt naar onmiddellijk hogere afdeling en de laatste twee 
gerangschikten van elke reeks dalen naar de onmiddellijk lagere afdeling (behalve voor de laagste afdeling). 
 
Afdeling 1: De kampioen en de tweede promoveren naar Landelijke. De tweede is evenwel niet verplicht om te 
promoveren. Desgevallend mag de derde promoveren maar ook deze is hiertoe niet verplicht. De laatste  en de 
voorlaatste van de reeks degraderen naar afdeling 2. 
 
Afdeling 2: De kampioen van elke reeks promoveert naar afdeling 1, de laatste en de voorlaatste van elke reeks 
degraderen naar afdeling 3. 
 
Afdeling 3: De kampioen en de 2de van elke reeks promoveren naar afdeling 2,  de laatste en de voorlaatste van 
elke reeks degraderen naar afdeling 4. 
 
Afdeling 4: De kampioen en de 2de van elke reeks promoveren naar afdeling 3. 
De laatste en de voor laatste van elke reeks degraderen naar afdeling 5. 
 
Afdeling 5: de kampioen van elke reeks promoveert naar afdeling 4. De tweedes van de reeksen in afdeling 5 
spelen tegen mekaar om een rangorde te bepalen. De winnaar promoveert rechtstreeks naar afdeling 4.   
 

Heren:  Bijkomende Stijgers en Dalers 

Algemeen principe: eerst worden bijkomende dalers heropgevist alvorens men beroep doet op bijkomende 
stijgers. Dwz : de derdelaatste of hoger gerangschikte ploegen -die degradeerden- worden eerst heropgevist 
alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers uit lagere afdelingen. 

In functie van het aantal Vlaams-Brabantse dalers uit Landelijke en het feit of in afdeling 1 de tweede en/of de 
derde verzaken aan hun recht om te promoveren naar Landelijke wordt een initieel saldo opgemaakt van 
bijkomende stijgers/dalers.  Bvb geen dalers uit Landelijke, impliceert dat er twee ploegen meer uit afdeling 1 
promoveren naar Landelijk dan er degraderen naar afdeling 1 vanuit Landelijke. Dit leidt tot een saldo van +2 (of 
2 bijkomende stijgers in dit geval. Een plusteken in het saldo duidt op bijkomende stijgers, een minteken duidt op 
bijkomende dalers. Het getal bepaalt hun aantal). 
Indien in afdeling 1 de tweede en de derde verzaken aan hun recht om te promoveren naar landelijke wordt dit 
saldo verminderd met 1. 
Indien er vanuit Landelijke een of meerdere bijkomende Vlaams-Brabantse stijger(s) is (zijn), dan wordt het saldo 
vermeerderd met hun aantal.  
Van dit saldo worden het aantal bijkomende stijgers/dalers voor alle afdelingen afgeleid. Uitzonderlijk na het 
seizoen 2019-2020, willen wij het aantal ploegen in afdeling 4 terug herleiden van 25 naar 24. Hiertoe zal 
eventueel een testwedstrijd gespeeld worden tussen de derdelaatsten van de reeksen in afdeling 4 en de 
verliezer zal een bijkomende daler worden naar afdeling 5. Aangezien het een algemene regel is (zie boven) dat 
eerst bijkomende dalers worden heropgevist alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers impliceert dit dat 
tussen afdeling 4 en afdeling 5 het hoger bepaalde saldo in elk scenario verminderd wordt met 1. 
 
Scenario in functie van het initieel saldo: 
 

- Initieel saldo: +2: twee bijkomende stijgers en geen bijkomende dalers. De derdelaatste van 
afdeling 1 hoeft  geen testmatch te spelen. De twee tweedes van afdeling 2 promoveren automatisch 
naar afdeling 1. In afdeling 3 en 4 stijgt ook de derde van elke reeks. Gegeven de reductie van het 
aantal ploegen in afdeling 4 van 25 naar 24 wordt daarna het saldo voor het bepalen van het aantal 
bijkomende stijgers/dalers tussen afdeling 4 en afdeling 5 verminderd met 1 tot +1. Aldus wordt de 
bijkomende daler uit afdeling 4 heropgevist en er blijft slechts één bijkomende stijger over voor afdeling 
5. Dit is dan de tweedesterktste tweede van afdeling 5. Er komt dus ook geen testwedstrijd tussen de 
derdelaatsten uit afdeling 4. 

- Initieel saldo +1: één bijkomende stijgers en geen bijkomende dalers. De twee tweedes van 
afdeling twee dienen dan een testwedstrijd te spelen. De winnaar wordt de bijkomende stijger naar 
afdeling één. De verliezer speelt een testwedstrijd tegen de derdelaatste van afdeling 1. De winnaar blijft 
of promoveert naar afdeling 1, de verliezer blijft of degradeert naar afdeling 2. In afdeling 3 en 4 spelen 
de derdes van elke reeks uit dezelfde afdeling tegen mekaar. De winnaar is bijkomende stijger naar de 
hogere afdeling. Gegeven de reductie van het aantal ploegen in afdeling 4 van 25 naar 24  wordt daarna 
het saldo voor het bepalen van het aantal bijkomende stijgers/dalers tussen afdeling 4 en afdeling 5 
verminderd met 1 tot 0 (dus geen bijkomende stijger noch bijkomende daler voor of naar afdeling 5). De 
verliezer van de testwedstrijd tussen de derdelaatsten van afdeling 4 wordt dus in principe heropgevist 



maar moet daarna nog een testwedstrijd spelen tegen de tweedesterktste tweede van afdeling 5. De 
winnaar promoveert of blijft in afdeling 4, de verliezer degradeert of blijft in afdeling 5. 

- Initieel saldo: 0: geen bijkomende stijgers en geen bijkomende dalers. De twee tweedes van 
afdeling twee dienen dan een testwedstrijd te spelen. De winnaar speelt een testwedstrijd tegen de 
derdelaatste van afdeling 1. De winnaar blijft of promoveert naar afdeling 1, de verliezer blijft of 
degradeert naar afdeling 2. Gegeven de reductie van het aantal ploegen in afdeling 4 van 25 naar 24 
wordt daarna het saldo voor het bepalen van het aantal bijkomende stijgers/dalers tussen afdeling 4 en 
afdeling 5 verminderd met 1 tot -1 (dus een bijkomende daler). Dat is dan de verliezer van de 
testwedstrijd tussen de derdelaatsten van afdeling 4. De tweedesterktste tweede van afdeling 5 speelt 
daarna een testwedstrijd tegen de winnaar van testwedstrijd tussen de derdelaatsten van afdeling 4. De 
winnaar promoveert of blijft in afdeling 4, de verliezer degradeert of blijft in afdeling 5. 

- Initieel saldo: -1: één bijkomende dalers. De derdelaatste uit afdeling 1 degradeert naar afdeling twee. 
Er is geen testwedstrijd tussen de twee tweedes van afdeling twee. In afdelingen 2 en 3 spelen de 
derdelaatsten tegen mekaar een testwedstrijd. De verliezer wordt de bijkomende daler naar de lagere 
afdeling. Gegeven de reductie van het aantal ploegen in afdeling 4 van 25 naar 24 wordt daarna het 
saldo voor het bepalen van het aantal bijkomende stijgers/dalers tussen afdeling 4 en afdeling 5 
verminderd met 1 tot -2 (dus twee bijkomende dalers). De twee derdelaatsten uit afdeling 4 degraderen 
automatisch naar afdeling 5. 

- Initieel saldo: -2: twee bijkomende dalers. De vierdelaatste en de derdelaatste uit afdeling 1 
degraderen naar afdeling twee. Er is geen testwedstrijd tussen de twee tweedes van afdeling twee. In 
afdelingen 2 en 3 degraderen de derdelaatsten naar de lagere afdeling.  Gegeven de reductie van het 
aantal ploegen in afdeling 4 van 25 naar 24 wordt daarna het saldo voor het bepalen van het aantal 
bijkomende stijgers/dalers tussen afdeling 4 en afdeling 5 verminderd met 1 tot -3 (dus drie bijkomende 
dalers). De twee derdelaatsten uit afdeling 4 degraderen automatisch naar afdeling 5. De twee 
vierdelaatsten uit afdeling 4 spelen onderling een testwedstrijd. De verliezer  van deze wedstrijd 
degradeert naar afdeling 5. 

- Initieel saldo: - 3: drie bijkomende dalers: De vijfdelaatste, de vierdelaatste en de derdelaatste uit 
afdeling één degraderen naar afdeling twee. Er is geen testwedstrijd tussen de twee tweedes van 
afdeling twee. In afdelingen 2 en 3 degraderen de derdelaatsten naar de lagere afdeling. Er wordt een 
testwedstrijd gespeeld tussen de twee vierdelaatsten uit afdeling 2 en 3. De verliezers van deze 
wedstrijden degraderen eveneens naar de lagere afdeling. Gegeven de reductie van het aantal ploegen 
in afdeling 4 van 25 naar 24 wordt daarna het saldo voor het bepalen van het aantal bijkomende 
stijgers/dalers tussen afdeling 4 en afdeling 5 verminderd met 1 tot -4 (dus vier bijkomende dalers). De 
twee derdelaatsten en de vierdelaatsten uit afdeling 4 degraderen automatisch naar afdeling 5. 

 
Het provinciaal comité behoudt het recht om nog bijkomende eindrondewedstrijden te organiseren om de 
reserveplaatsen aan te duiden in functie van het aantal bijkomende dalers en stijgers of om verbrande ploegen op 
te vangen. 
Deze bijkomende eindrondewedstrijden zullen dan gespeeld worden tijdens het weekend van 10-11/4/2020. 
 
Indien er nog vacante plaatsen zijn en er geen eindronde werd georganiseerd tussen de 
ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogten eindigden, wordt de volgorde 
voor bijkomende stijgers als volgt bepaald: 
 De eerstvolgende plaats van bijkomende stijger wordt toegekend aan die ploeg die het 
hoogste quotiënt behaald tussen het aantal behaalde punten ten overstaan van het 
maximaal aantal te behalen punten in de respectieve reeksen.(toepassing van artikel C.9.11.42) 
 

Dames: Stijgers en Dalers  
Afdeling 1: De laatste en de voorlaatste degraderen naar afdeling 2. Elke ploeg kan als bijkomende stijger 
opgenomen worden in afdeling 1. 
 
Binnen de VTTL zijn er drie stijgers naar de landelijke interclubcompetitie bij de Dames. 
De kampioen van reeks 1ste provinciale in de provincie met het grootst aantal ploegen die 
hebben deelgenomen aan de Damesinterclub, betwist volgens het principe van stijgen en 
dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de ploegen 
die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend, stijgt automatisch. Voor deze 
berekening geldt het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen. 
 
De kampioenen van de vier overige provincies betwisten een eindronde waardoor de twee 
andere stijgers worden vastgelegd. 
 
Elk sportseizoen, voor de aanvang van de terugronde maakt het managementcomité de 
modaliteiten van deze eindronde bekend. 
 
Afdeling 2: de kampioen van elke reeks promoveert naar afdeling 1 maar  elke ploeg kan als bijkomende stijger 
opgenomen worden in afdeling 1) 


