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Nummer 23  1 augustus 2022 (week 31) 

 
Ab nieuws / Algemeen: 

 Competitie NJ 2022 online 
 

Senioren: 

 Dubbelen of niet 

 Nieuwe wedstrijdsecretaris TTV ‘s Heerenbroek 
 

Jeugd: 

 Bericht m.b.t. competitie najaar 2022 
 

AB NIEUWS / ALGEMEEN: 
 
Competitie NJ 2022 online: 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de najaarscompetitie 2022 - zowel voor de jeugd als de senioren - vanaf heden 
online staat. De poule-indelingen zijn voor zowel de senioren als ook de jeugd als bijlage bijgevoegd. 
Het was weer een moeilijke operatie om de 242 senioren- en 55 jeugdteams in te delen. 
Gelukkig zien wij weer een lichte stijging in het aantal ingeschreven teams. 
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om aan zoveel mogelijk verenigingsverzoeken te voldoen, maar zoals helaas 
blijkt dat het niet mogelijk is om aan alle wensen te voldoen. 
 
Voor wat betreft bepaalde wensen van enkele verenigingen, die om verschillende redenen een bepaalde dag en/of 
week niet kunnen spelen hebben wij qua speelrondes geen wijzigingen aangebracht. 
Het verplaatsen van wedstrijden naar bijvoorbeeld een vrije dag/week kan tegenstanders in die vrije week in de 
problemen brengen.  
Als verenigingen een zaal niet heeft of zij een team niet beschikbaar hebben dan is dat een probleem van de 
vereniging zelf. Deze tegenstanders zouden anders met onze regels worden geconfronteerd, dus moeten verenigingen 
zelf zorg/initiatief dragen om i.o.m. de tegenstander(s) tot een goede oplossing zien te komen. Uit/thuis omwisselen 
kan vaak/soms een oplossing zijn, echter moet dat de tegenstander ook willen of kunnen i.v.m. de zaalbezetting. Wij 
kunnen uiteraard aan sommige verzoeken meewerken, maar t.a.v. de ver vooraf bepaalde /gecommuniceerde 
speelweken zal reglementeer gezien alles en iedereen beschikbaar moeten zijn. 
 
Wensen van verenigingen kunnen soms dezelfde zijn en aangezien er slechts 6 letters (A t/m F) en (indien van 
toepassing) 8 letters (A t/m H) te verdelen zijn, is het onmogelijk om iedereen voor de 100% tevreden te stellen. 
Wensen zoals op een bepaalde dag uit te spelen hebben voor ons minder prioriteit dan bijvoorbeeld de 
beschikbaarheid van de zaal en/of eventueel samen spelen van teams. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
In de 6e klasse is er één poule (6F) met 8 teams ontstaan, deze spelen de eerste zeven wedstrijden eenmaal tegen 
elkaar. Daarna volgen twee gesplitste poules van vier teams met de geplaatsten 1 t/m. 4 en 5 t/m. 8. Met een zgn. 
“play-off poule” zijn er nog eens drie wedstrijden per team te gaan. In poule 6F worden de laatste drie wedstrijden 
gespeeld in week 46, 47 en 48. 
 
Er is -  vooral in de seniorencompetitie getracht om zeker één gepromoveerd en één gedegradeerd team in de poules 
in te delen (uiteraard rekening houdend met de gemiddelde teamrating) en tevens is er geprobeerd om geen teams 
van dezelfde vereniging in dezelfde poule in te delen. Dit is in een enkel geval niet gelukt. 
Er is daarom rekening gehouden/aanpassingen gedaan zodat deze teams aan het begin van de competitie of op een 
zo vroeg mogelijk tijdstip tegen elkaar spelen en zeker niet als laatste tegen elkaar. 
Ook is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met een reistijd van 45 minuten, in een aantal gevallen is dit 
helaas niet gelukt. Wil iedereen de speeldag, locatie en aanvangstijden ook nog even goed nakijken/controleren? 
M.b.t. het speelschema hebben wij u in voorgaande competitiebulletins geïnformeerd, voor de senioren is speelronde 
10 is naar voren gehaald. (week 36) De seniorencompetitie begint dus op maandag 5 september. 
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Qua lettering loopt het zoveel mogelijk parallel met het landelijk, maar wij hebben ervoor gekozen om voor de senioren 
minimaal twee vrije speelweken in te plannen t.o.v. maar eentje bij de landelijke competitie.  
Mochten er om wat voor reden dan ook toch problemen ontstaan, dan verzoeken wij u om voor die wedstrijden in 
overleg met de wedstrijdsecretaris van de betreffende tegenstander een andere datum te zoeken en 
vervolgens contact te zoeken met de desbetreffende competitieleider. 
Als competitieleiders moeten wij het reglement hanteren, maar zullen hier zo coulant als mogelijk is mee omgaan. 
Omdat er nieuwe jeugdteams in de Q-13 klasse deelnemen, hebben wij als bijlage de vier verschillende 
wedstrijdformulieren voor deze klasse toegevoegd. Deze moet u zelf uitprinten/ kopiëren. 
Nog voor het begin van de competitie zal het Competitieboek senioren & jeugd najaar 2022 en de lijst met 
invalbeperkingen van de senioren gepubliceerd worden. 
 
In de landelijke competitie en in de afdeling Holland-Noord heeft het digitale wedstrijdformulier (DWF) al volledig 
het papieren wedstrijdformulier vervangen. 
Aangezien het de bedoeling is dat in 2023 in alle afdelingen het DWF in gebruik wordt genomen, raden wij alle 
verenigingen en alle teams aan om in de komende najaarscompetitie ervaring op te doen met het DWF, zodat we in 
2023 de overgang makkelijk kunnen maken. 
 
Ter ‘stimulatie’ is het in het najaar van 2022 noodzakelijk voor de wedstrijdsecretaris om aan de hand van het  
papieren wedstrijdformulier ook de gamestanden in NAS in te vullen. Via het DWF is de verificatie veel makkelijker. 
De wedstrijdsecretarissen moeten hierna de wedstrijden nog wel in NAS verifiëren. 
In het najaar van 2022 moet het wedstrijdformulier in Oost nog steeds per post of digitaal worden opgestuurd naar  
de competitieleider. 
  
Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u allen een sportieve najaarscompetitie 2022 
toe. 
  
Met vriendelijke sportgroeten, 
Han Oldenburg (ACL) acl@nttb-oost.nl 
Wouter Zegers (AJCL) ajcl@nttb-oost.nl 
Albert Kuiper (RCL)  rcl@nttb-oost.nl 
 

SENIOREN: 
 
Dubbelen of niet: 
In de afgelopen competitie hebben we veel vragen ontvangen over het dubbelspel tijdens de  
competitie. Veel spelers wilden net als in de hoofdklasse en de promotieklasse wel weer dubbelen. 
Ruim een maand geleden hebben we een enquête gestuurd naar de verenigingen met het verzoek om  
per team aan te geven of in de najaarscompetitie 2022 het dubbelspel weer geïntroduceerd moet worden. 
De respons van de teams was zeer goed, 57% (124/218) van de teams heeft geantwoord. 
De verdeling van de keuzemogelijkheden ja / nee maakt niet uit over de diverse klassen: 
 
 ja nee  maakt niet uit 
1e 8 0 0 
2de 13 5  1 
3de 20 3 2 
4de 23 2 3 
5de 21 3 0 
6de 16 3 1 
 
Op basis van deze uitkomst is besloten dat in de komende competitie het dubbel in alle klassen 
weer gespeeld gaat worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
De competitie commissie. 
 
Nieuwe wedstrijdsecretaris TTV ‘s Heerenbroek: 
Herwin ten Hove van TTV ’s Heerenbroek heeft de taak als wedstrijdsecretaris bij de senioren overgenomen van Jan 
Doornwaard. Herwin is telefonisch bereikbaar op 06-49700051 
Zijn e-mail adres is h.tenhove@live.nl 
Wij verzoeken jullie om deze ene wijziging aan te passen op jullie lijst? 
 

mailto:acl@nttb-oost.nl
mailto:ajcl@nttb-oost.nl
mailto:rcl@nttb-oost.nl
mailto:h.tenhove@live.nl
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JEUGD: 
 
Bericht m.b.t. competitie najaar 2022: 
Het was dit jaar weer een redelijk gepuzzel om alles rond te krijgen, maar het lijkt erop dat het redelijk gelukt is. 
Iedereen bedankt voor het verstrekken van duidelijke informatie of snel toelichting te geven, dat maakt het werk een 
stuk makkelijker.  Het is geweldig nieuws dat er inmiddels weer 55 teams zijn ingeschreven, ga zo door! 
 
We hebben helaas een paar poules van 5 moeten maken, maar vaak was doorschuiven van andere teams niet 
passend qua niveau of zorgt voor vervelende reisafstanden. We proberen zo lang mogelijk rekening te houden met 
reisafstanden, maar vanaf de 2e klasse met 1 poule is dit helaas niet meer mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wouter Zegers 
AJCL afdeling Oost 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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. 06-26884875  Tel.nr. 06-57099583 
acl@nttb-oost.nl   rcl@nttb-oost.nl   ajcl@nttb-oost.nl  
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