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AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Voorjaarscompetitie 2022:
Beste wedstrijdsecretarissen,
Helaas hebben we in de afgelopen persconferentie moeten vernemen dat de wedstrijdsport nog niet mogelijk is. Echter
kunnen we wel weer binnen de vereniging spelen.
Wij hopen daarom dat alle verenigingen op korte termijn duidelijkheid hebben over de gewenste teams, dit kan vanaf
dit weekend ingediend worden en zo kunnen we als competitie commissie beginnen aan de broodnodige
voorbereidingen.
Aanvang competitie:
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer we weer binnen een wedstrijdsport mogen spelen. Op dinsdag
25 januari is er weer een persconferentie die hier mogelijk duidelijkheid over geeft.
Op dit moment is ons beleid gericht op de teams binnen te hebben op deze datum, dan hopen we te horen om weer
competitie te mogen gaan spelen en alles binnen te hebben om met de indeling te kunnen beginnen.
Mocht er in deze persconferentie genoemd worden dat er vanaf februari weer binnen wedstrijdsport gespeeld kan
worden dan zal de voorjaarscompetitie in week 6 (7 februari) beginnen. In de hoofdklasse en promotieklasse zal het
dubbel weer gespeeld worden, vanaf de 1e klasse t/m de 6e klasse niet.
Mocht er dan begonnen kunnen worden, dan zullen wij de speelweken op uiterlijk 27 januari publiceren. De
daadwerkelijke indeling zal pas enkele dagen (tussen 1 en 4 februari) van te voren beschikbaar zijn. Wij zijn ons
bewust van het feit dat dit pas enkele dagen voor aanvang is, maar wij willen proberen om 10 speelweken (dus een
volledige competitie) te faciliteren en deze ook nog zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het landelijke schema.
Hiervoor is het nodig om dan deze week te beginnen.
Indienen senioren teams voorjaar 2022:
Op uiterlijk dinsdag 25 januari 2022 dienen alle teams opgegeven te zijn in NAS.
Alle teamopgaven die na 25 januari binnenkomen worden beboet en lopen het risico niet ingedeeld te worden, er kan
dan geen rekening meer gehouden worden met de wensen/aanvragen van de teams.
Als verenigingen teams willen laten samenspelen op één bepaalde dag i.v.m. zaalbeschikbaarheid laten de
wedstrijdsecretarissen dan in de algemene opmerkingen precies vermelden welke teamnummers op welke dag
moeten samenspelen en niet zoals bijvoorbeeld "alle maandagteams samen en alle vrijdagteams samen". Dit zou veel
duidelijker zijn en misverstanden voorkomen.
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

Bijzonderheden:
• Denkt u eraan dat na het in concept zetten van de teams, daarna de handeling “teamindeling definitief indienen” ook
moet worden gedaan.
• Als verenigingen in de hoofdklasse afzien van hun recht op een plaats in de landelijke seniorencompetitie, dient men
dit voorafgaand aan de competitie te vermelden in NAS c.q. aan de competitieleider ACL.
• Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment met het invoeren van uw teams. Er is deze keer heel weinig tijd
beschikbaar voor de organisatie van de voorjaarscompetitie. Hoe sneller alle teams bekend zijn hoe sneller de
indeling kan worden gepubliceerd.
• Leden die competitie gaan spelen in het voorjaar moeten in NAS gemuteerd worden als “competitiegerechtigd”.
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 januari aangemeld dienen te zijn in
NAS als competitiegerechtigd lid.
Met vriendelijke groet,
De competitiecommissie

SENIOREN:
Nieuwe wedstrijdsecretaris ZC Aktief:
Sylvia Taege heeft per 1 januari 2022 de taak als wedstrijdsecretaris overgenomen van Edwin Edelenbos.
Sylvia haar telefoon is 06-38207769 en is op haar E-mail adres te bereiken op syltaege@gmail.com
Wij verzoeken u deze wijziging op de lijst met wedstrijdsecretarissen van de senioren aan te passen.

JEUGD:
Aanvang competitie:
In de afgelopen persconferentie is helaas nog geen duidelijkheid ontstaan wat betreft het spelen van competitie.
Gelukkig mogen we wel alweer de zaal in!
Vanuit afdeling Oost volgen wij het landelijke schema, zodat we de wedstrijden gelijk kunnen spelen met de landelijke
teams en we aan alle toernooien kunnen meedoen. Mocht het niet mogelijk zijn om op 5 februari te beginnen met de
competitie dan zullen we de maatregelen van landelijk volgen.
Stand van zaken indeling:
Het aantal jeugdteams blijft zorgwekkend laag, waardoor we concessies moeten doen tussen afstand/spelniveau.
Daarnaast is er bovenin veel verloop en zijn diverse teams uit de afdelingscompetitie verdwenen. Veel teams zijn dus
wederom hoger ingedeeld dan door jullie gewenst, maar dit geldt ook voor hun tegenstanders.
Het is verder leuk om te zien dat diverse verenigingen zich hebben aangemeld voor de jeugdcompetitie en dat we dus
wat nieuwe verenigingen mogen gaan bezoeken het aankomende seizoen.
Met vriendelijke groet,
Wouter Zegers (AJCL)
____________________________________________________________________________________________

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