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Werkgroep eredivisie 
 
PO heren eredivisie  

Wedstrijd: Wijzenbeek Bed. Kl. tegen Enjoy &Deploy Zoetermeer 
Datum:  Donderdag 2 juni 
Zaal:   SKF te Veenendaal 
Aanvang:  14.00 uur 
Loting thuis of uit voorafgaande aan de wedstrijd 
Sterktevolgorde: 
Wijzenbeek Bed. Kl.  

1. Daan Sliepen 
2. Liu Qiang 
3. Martijn de Vries 

Enjoy & Deploy Zoetermeer 
1.  Gudmundur Stephensen 
2. Li Jiao  
3. Julien Indeherberg 
4. Emielien Vanrossomme 

 
PO dames eredvisie  

Wedstrijd:  Dozy den Helder Noordkop tegen Li Ning Infinity Heerlen 
Datum:  Donderdag 2 juni 
Zaal:   SKF te Veenendaal 
Aanvang: 14.00 uur 
Loting thuis uit voorafgaande aan de wedstrijd  
Sterktevolgorde: 
Dozy den Helder Noordkop 

1. Ana Gogorita 
2. Yun Zhang 
3. Rianne van Duin 
4. Nikki Eerland 

Li Ning Infinity Heerlen 
1. Li Jie 
2. Mirjam Hooman 
3. Jie Ting 

 

Peter Boon 
tel. 06-51354137  
email boon@nttb.nl 
 
Hoofdcompetitieleider 

 
Inschrijving landelijke seniorencompetitie najaar 2011 

 In bulletin nr. 28 van 2 mei 2011 is de procedure aangegeven voor de inschrijving voor de landelijke 
seniorencompetitie najaar 2011. De tekst staat achter de persoonlijke resultaten op bladzijde 28 en 29. 
 
Belangrijk is: 

• dat de inschrijving uiterlijk op 1 juni 2011 in NAS staat; ook de aanpassingen van verenigingsgegevens zoals 
accommodatie en wedstrijdsecretariaat 

• dat alle teams als DEFINITIEF in NAS worden vermeld 
 
René van Dijk - HCL 
tel. 013-5344347 
e-mail: rene2.dijk@planet.nl 
 
Hoofdjeugdcompetitieleider 

 
Kampioenschap van Nederland 

Het Kampioenschap van Nederland is bij de jongens gegaan naar Elan 1 die in een zeer enerverende wedstrijd Scylla 
1 met 6-2 versloeg. De derde plaats was voor TTV Appelscha 1 die met 6-2 van Steeds Hoger/TSB 1 won. Bij de 
meisjes ging de titel naar Enjoy & Deploy Heerlen 1, door Wilms Pallets Westa 1 met 6-0 te verslaan. De Treffers R 1 
ging er met de derde plaats vandoor , bij de 5-5 uitslag tegen Seta bleek hun game gemiddelde beter. 



Competitiebulletin 29 
seizoen 2010/2011 

3

 
Meisjescompetitie 

Zoals u middels eerdere correspondentie vernomen heeft gaan  wij komende competitie (najaar 2011) starten met een 
nieuwe opzet voor de meisjescompetitie. Om de afstanden te kunnen beperken zal een LANDELIJKE 
meisjescompetitie opgezet worden, waar mogelijk zoveel mogelijk regionaal. Het gaat hier om teams van twee 
speelsters, een duo competitie dus, men speelt elk twee enkels en een dubbel. Op deze manier zouden meerdere 
verenigingen deel kunnen nemen aangezien je maar twee meisjes nodig hebt. Uiteraard kunnen er ook meer meisjes 
in een team, er spelen er echter steeds twee per wedstrijd. 
 
Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk  verenigingen deel zullen nemen waardoor het een aantrekkelijk geheel kan 
worden. 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er groepen gemaakt worden waarbij ook gedacht wordt aan de 
mogelijkheid bijvoorbeeld met drie teams op 1 locatie meerdere wedstrijden te spelen. In het voorjaarsseizoen gaan 
we (voor de sterkere teams) een landelijk vervolg maken, bijvoorbeeld met meer wedstrijden op 1 locatie of in de vorm 
van toernooien voor meisjesteams. Uw ideeën hierover zijn van harte welkom. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen zullen we de competitievorm bepalen. 
 
Oproep aan u allen om uw meisjesteams aan te melden !!!! 

 
Over de praktische kant: 
U kunt het team invoeren in NAS onder het kopje  "Landelijke Meisjescompetitie". Alle verenigingen in Nederland 
hebben toegang tot deze competitie. Alleen verenigingen die meisjesteams aan gaan melden krijgen, indien 
noodzakelijk, iets meer tijd om de teams aan te melden. De sluitingsdatum voor de Jeugdcompetitie blijft voor alle 
verenigingen die geen meisjesteams aanmelden 1 juni 2011! Indien u meisjesteams aan gaat melden kan uw 
vereniging voor 31 mei uitstel aanvragen bij ondergetekende. Het uitstel kan slechts voor enkele dagen zijn. 
 
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan even contact met mij op, 
 
Joke Wijker - HJCL 
tel. 0226-316753 
e-mail: hjcl@quicknet.nl 


