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Nummer 1  2022,   9 januari (week 1) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 De beste wensen 

 Lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens 
 

Senioren: 

 Planning voorjaarscompetitie 2022 
 

Jeugd: 

 Eindstand najaarscompetitie 2021 (herstel kampioen/promotie hoofdklasse) 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
De beste wensen: 
Allereerst willen wij iedereen die voor de afdeling Oost taken heeft te doen, erin speelt en de afdeling een warm hart 
toedraagt, een fijn, sportief, gelukkig en vooral een gezond 2022 toewensen. 
 

 
 
 
Lijst wedstrijdsecretarissen en NAS gegevens: 
Als bijlage is wederom de lijst met de wedstrijdsecretarissen van jeugd en senioren toegevoegd, daarin staan de 
laatste wijzigingen in het rood aangegeven. Graag vragen wij u deze te controleren en of de lijsten nog kloppen. 
S.v.p. doorgeven welke aanpassingen er eventueel moeten worden doorgevoerd. 
Het is beslist noodzakelijk dat de verenigingen de juiste gegevens van bestuur en functionarissen, de eventuele 
wijziging van de locatie, telefoonnummers en de maximale tafelbezetting in NAS vermelden. 
Ook verzoeken wij degene die geen mail meer toegestuurd hoeft te krijgen dit door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan mede bestuursleden, trainers en/of reserves die daarmee uit het adresboek gehaald kunnen worden. 
Met deze update hebben wij, voorafgaand aan de voorjaarscompetitie 2022 deze lijsten weer mooi opgeschoond. 
 

SENIOREN: 
 
Planning voorjaarscompetitie 2022: 
Wij hebben in het competitiebulletin nr. 18 vermeld dat wij uiterlijk 9 januari een update zouden geven en dat de teams 
uiterlijk donderdag 13 januari 2022 ingediend moeten worden. Omtrent de planning voor de seniorencompetitie 
voorjaar 2022 kunnen wij ook nu nog niets zeggen, totdat de overheid (sport)versoepelingen aankondigt. 
Gezien de laatste berichten denken wij dat er op z’n vroegst begin februari weer binnen gesport kan worden, maar dat 
wordt misschien ook nog wel later. Dus als er binnen weer gesport mag worden dan openen wij binnen 5 dagen de 
inschrijving en de competitie start dan op z’n vroegst 2 weken later. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De competitiecommissie 
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JEUGD: 
 
Eindstand najaarscompetitie 2021 (herstel kampioen/promotie hoofdklasse): 
Op de lijst met eindstanden van de jeugd is per abuis aangegeven dat Staphorst 1 gepromoveerd zou zijn in de 
hoofdklasse poule A. Dit was onjuist vermeld, omdat het Staphorster jeugdteam uit twee spelers bestond en daardoor 
niet kan promoveren naar de landelijke competitie. Trias 2 moet in dit geval aangemerkt worden als promovendus. De 
juiste eindstand staat hieronder vermeld. 
 
Hoofdklasse - Poule A 
Staphorst 1  10 – 72  Kampioen 
Trias 2   10 – 66  Promotie 
De Veluwe 2  10 – 61  
De Brug 1  10 – 48  
Smash '70 (H) 2 10 – 27  
Trias 1   10 – 26  
 
Het jeugdteam van Trias wensen wij veel succes in de landelijke competitie. 
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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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