
Beste clubs en spelers, 
 
Omdat er nogal wat vragen waren bij deze nog wat meer informatie over de komende 
competitie. 
Bij de senioren is de start nu definitief op zaterdag 5 maart. In de bijlage de exacte data.  
 
De DUO-competitie senioren is nog niet uitgespeeld, maar dat zal vanaf 1 februari gebeuren. 
De wedstrijden in de TT-app zijn inmiddels aangepast, het programma zoals het er nu staat,  
kan dus worden afgewerkt. Mocht een speeldatum een probleem zijn, neem dan zelf even 
contact 
op met de tegenstander en regel een nieuwe speeldatum in februari.  
 
Daarna (vanaf 5 maart) zal er een nieuwe DUO-competitie starten, de teams daarvoor 
kunnen nu al in NAS worden gezet. 
  
Wat betreft de jeugd worden nog een aantal wedstrijden die van belang zijn voor het 
kampioenschap 
alsnog gespeeld. De volgende wedstrijden zijn inmiddels vastgesteld: 
 
2e klasse:  
Seta 1 – Falco 2 op zaterdag 5 februari, 14.30 uur 
Red Stars 2 – Seta 1 op zaterdag 12 februari, 12.30 uur 
Venlo 1 – Red Stars 2 op zaterdag 19 februari, 14.00 uur 
Falco 2 – Seta 1 op zaterdag 19 februari, 14.00 uur 
 
4e klasse: 
Fortus 1 – Destatec 3, op zaterdag 12 februari, 10.30 uur 
Fortus 1 – Vijlen 1 , op zaterdag 19 februari, 10.30 uur 
 
Meerkampen jeugd en starters voorjaar 2022 

In de bijlage meer informatie over de individuele meerkampen voor de jeugd vanaf de 3e 
klasse en starters, die gespeeld gaan worden. 
Omdat het aantal jeugdteams steeds verder terugloopt wil de commissie competitiezaken 
iets nieuws proberen, mede vanwege het grote aantal wedstrijden afgelopen seizoen dat 
vanwege corona niet doorging. Door deze meerkampen te houden, zijn jeugdleden niet 
afhankelijk van teamgenoten en kunnen ze toch hun wedstrijden spelen. We zullen dit 
samen met de clubs in de zomer evalueren en dan kijken hoe we in het najaar 2022 
doorgaan. Ook proberen we deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken, je hoeft alleen 
maar lid te zijn van de NTTB. Uiteraard zal het teamgevoel een stuk minder zijn, maar als 
meerdere jeugdleden aan dezelfde meerkampen meedoen, geeft dat misschien toch een 
stukje clubgevoel. We hopen dus dat zoveel mogelijk jeugdleden worden aangemeld, zodat 
iedereen mooie en spannende wedstrijden kan spelen. 
 


