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Nummer 3  2022,   28 januari (week 4) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Voorjaarscompetitie senioren 2022 

 Boetes 

 Speelweken/speelrondes Voorjaar 2022 
 

Jeugd: 

 Voorjaarscompetitie 2022 is online 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Voorjaarscompetitie senioren 2022: 
 
Beste wedstrijdsecretarissen, 
 
Allereerst excuus dat dit bulletin één dag later wordt gepubliceerd als wat de bedoeling was. 
Aangezien het landelijke schema weinig rekening heeft gehouden met de feest en vakantieweken en tevens al de 
eerste week van februari begint, hebben we als competitiecommissie besloten om de seniorencompetitie één week 
later te beginnen. Dit mede om te wachten op de persconferentie van afgelopen dinsdagavond 25 januari m.b.t. de 
coronapandemie. 
De daadwerkelijke indeling zal uiterlijk vrijdag 4 februari online gezet worden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit pas 
enkele dagen voor aanvang is, maar wij willen graag 10 speelweken (dus een volledige competitie) faciliteren en deze 
ook nog zoveel als mogelijk is gelijk laten lopen met het landelijke schema.  
Gezien de huidige coronasituatie dachten we er goed aan te doen om met de speelweken te schuiven, hierdoor zijn de 
speelweken over meerdere weken uitgesmeerd. 
We hebben ervoor gezorgd dat teams niet binnen 3 speelweken tegen dezelfde tegenstander moeten en daarbij elke 
helft eenmaal tegen elke tegenstander speelt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De competitiecommissie 
 
 
 
Boetes: SO = Senioren Oost  /  JO=Jeugd Oost 
 

Volgnr. Wnr. Vereniging / team Nr. Omschrijving Bedrag in € 

SO01   Torenstad 1 Het te laat indienen van de teams in NAS VJ2022 7,00  

 
Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin 
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden: 
 
Secretaris NTTB / Afdeling Oost 
Marleen van Ulsen-van de Vooren 
Eierweg 7a 
8026 PV  Zwolle  
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl 
 
 
 
 
 

mailto:bezwaren@nttb-oost.nl
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Speelweken, speelrondes Voorjaar 2022: 

 

Maandag t/m 
zaterdag 

Kalender- 
week 

Speelronde 
afdeling 
SENIOREN 

Speelronde  
afdeling 
JEUGD 

Speelronde 
landelijk: 
SENIOREN 

Speelronde 
landelijk: 
JEUGD 

17-01 t/m 22-01 3     

24-01 t/m 29-01 4 TEAMOPGAVE    

31-01 t/m 05-02 5 INDELING 1 1 1 

07-02 t/m 12-02 6 2 2 2 2 

14-02 t/m 19-02 7 3 Vrij Vrij Vrij 

21-02 t/m 26-02 8 Vrij 3 3 3 

28-02 t/m 05-03 9 Vrij Vrij Vrij Vrij 

07-03 t/m 12-03 10 4 4 4 4 

14-03 t/m 19-03 11 5 5 5 5 

21-03 t/m 26-03 12 1 Vrij Vrij Vrij 

28-03 t/m 02-04 13 Vrij 6 6 6 

04-04 t/m 09-04 14 7 7 7 7 

11-04 t/m 16-04 15 
8 – ma di wo 

8 8 
 
8 

18-04 t/m 23-04 16 8 – do vr  9 9 9 

25-04 t/m 30-04 17 10 10 10 10 

02-05 t/m 07-05 18 Vrij    

09-05 t/m 14-05 19 6    

16-05 t/m 21/05 20 9    

 
De vakanties, feest- en / of vrije dagen zijn de volgende: 
 
Voorjaarsvakantie: 
Noord: 19 t/m 27 februari (week 8) 
Midden: 26 februari t/m 6 maart (week 9) 
Goede Vrijdag: 
Vrijdag 15 april (week 15) 
Paasmaandag: 
Maandag 18 april (week 16) 
Koningsdag: 
Woensdag 27 april (week 17) 
Meivakantie: 
30 april t/m 8 mei (week 18) Tevens in deze week de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei 
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JEUGD: 
 
Jeugdcompetitie is online: 
 
De indeling voor de competitie van voorjaar 2022 is u reeds bekend, we mogen eindelijk weer! 
Met 45 jeugdteams hebben we waarschijnlijk een absoluut dieptepunt bereikt, maar laten we hopen dat we het met zijn 
allen gaan omdraaien. 
Dat er veel teams zijn uitgevallen betekent dat  bijna iedereen een stuk hoger is gaan spelen, dus schrik niet van een 
“te hoge” indeling (de 5e klasse is bijvoorbeeld komen te vervallen).  
 
Deze competitie loopt net als de vorige, we maken gebruik van “FlexMatch”, een systeem waar teams met een 
wisselend aantal spelers kunnen spelen. (zie bijlagen) 
Belangrijk is dat verenigingen voorbereid zijn, het papieren wedstrijdformulier is hiervoor niet meer bruikbaar, er dienen 
uitgeprinte formulieren aanwezig te zijn bij de verenigingen. 
 
Om zoveel mogelijk aan de wensen van de verenigingen te voldoen zijn er wat teams van clubs in dezelfde poule 
terecht gekomen die niet tegen elkaar beginnen. Als we dit zouden doorvoeren zou het betekenen dat sommige teams 
altijd alleen moeten spelen, dat is niet alleen voor de vereniging niet wenselijk, maar ook voor de spelers minder leuk. 
 
Ik kan me voorstellen dat sommigen niet gelukkig zijn met de reistijden, maar we hebben helaas momenteel niet 
genoeg teams dit beter te verdelen. Er is nu om deze reden weer gekozen voor poules van 4, in deze poules spelen ze 
driemaal tegen elkaar. Laten we uitval hier koste wat kost voorkomen, onthoudt dat 2 spelers voldoende zijn om een 
wedstrijd te kunnen spelen. 
 
Aangezien het mogelijk is met 2 spelers kampioen te worden in de hoofdklasse, maar je 3 spelers nodig hebt om 
landelijk te spelen, is er de volgende regel voor de hoofdklasse toegevoegd. 
 
Een team kan alleen uit de hoofklasse promoveren wanneer deze minimaal de helft van de wedstrijden met 3 
spelers heeft gespeeld. 
 
Daarnaast wordt ook het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) verder uitgetest, ik wil iedereen vragen om te controleren 
of de juiste autorisaties per team geregeld zijn in het NAS. 
 
De wedstrijdformulieren moeten opgestuurd worden naar Wouter Zegers (AJCL) in Wilp, het adres staat onderaan dit 
bulletin. 
 
 
De jeugdcompetitie is komend seizoen als volgt opgebouwd: 
 

Klasse aantal poules teams per poule aantal teams 

Hoofdklasse  1   6  6 Flexmatch-10partijen 

1e klasse  1   6  6 Flexmatch-10partijen 

2e klasse  1   5  5 Flexmatch-10partijen 

3e klasse  2   4  8 Flexmatch-10partijen 

4e klasse  2   6  12 Flexmatch-10 partijen 

Startersklasse (Q-13) 2   4  8 FlexMatch-5partijen 

De verenigingen hebben dus in totaal 45 jeugdteams ingeschreven in de afdelingscompetitie VJ2022. 

Met vriendelijke groet, 
Wouter Zegers 
AJCL afdeling Oost 
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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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