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Nummer 19  2021, 23 december (week 50) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Definitieve boetelijst najaar 2021 (senioren en jeugd) 

 Lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 
 

Senioren: 

 Planning voorjaarscompetitie 2022 
 

Jeugd: 

 Eindstanden najaarscompetitie 2021 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Definitieve boetelijst najaar 2021 (senioren en jeugd): 
Nu alle bezwaren zijn behandeld, hierbij is de definitieve boetelijst najaar 2021 toegevoegd. 
Zie bijlage. 
 
Lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Mogelijk zijn er vanaf het nieuwe jaar enkele wijzigingen te melden, daarom is als bijlage de lijst met de 
wedstrijdsecretarissen van de senioren en jeugd toegevoegd. Graag doorgeven welke aanpassingen er eventueel nog 
moeten worden doorgevoerd. Ook is het beslist noodzakelijk de verenigingen de juiste gegevens (bestuur en 
functionarissen), eventuele wijziging van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS te 
vermelden. Zodoende kunnen wij de voorjaarscompetitie 2022 up to date beginnen. 
 

SENIOREN: 
 
Planning voorjaarscompetitie 2022: 
Omtrent de planning voor de seniorencompetitie voorjaar 2022 kunnen wij nog niets zeggen, totdat de overheid 
(sport)versoepelingen aankondigt. 
 

JEUGD: 
 
Eindstanden najaarscompetitie 2021: 
 
De laatste wedstrijd is gespeeld, de competitie is voor iedereen afgesloten. Voor de eindstanden, zie bijlage. 
Denken jullie alvast aan de teams voor volgend seizoen? Ik zal hierbij naar rating en jullie oordeel kijken, mocht je 
vragen hebben, neem gerust contact op. Er is ongetwijfeld meer promotie mogelijk dan alleen de hier aangemerkte 
teams. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wouter Zegers 
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Competitieleiders: 
 

Senioren    Senioren   Jeugd 
HK t/m 3e klasse   4e t/m 6e klasse  HK t/m. startersklasse 
Han Oldenburg   Albert Kuiper   Wouter Zegers 
Soerensebeek 18   Kapperserf 6    Ruys de Beerenbrouckstraat 133 
8033 DM  Zwolle   7951 JB  Staphorst  7331 LR  Apeldoorn 
Tel.nr. 06-55964952   Tel.nr. 06-44332934  Tel.nr. 06-57099583 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl  
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