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Wedstrijdzaken (Gerard Scholtes) 
Het afgelopen seizoen was ook dit jaar weer deels onder invloed van corona-maatregelen verlopen. 
Gelukkig niet zo lang durend als vorig jaar, maar we hebben toch twee maanden niet kunnen spelen en 
trainen. Dat was in december en januari. 
Uiteindelijk is de competitie verlengd t/m 21 mei na dit eerst gepeild te hebben bij de verenigingen, 
maar helaas hebben niet alle teams al hun wedstrijden kunnen spelen, doordat er geen alternatieve 
datum meer gevonden kon worden als de originele datum niet uit kwam. Teams hadden dan te weinig 
spelers door quarantaine of blessures. Daardoor heeft de Nevobo besloten de eindstand van de 
competities te bepalen aan de hand van het puntenquotiënt. Daardoor waren er geen P/D-wedstrijden 
en waren er bij de senioren geen kampioenen.  
Gelukkig heeft de helft van de teams toch al hun wedstrijden kunnen spelen. Maar dit is met veel 
wedstrijdwijzigingen verlopen. Vooral in september en februari had ik daar veel werk aan. 
 
Voor de trainingen gold hetzelfde als de wedstrijden: in december en januari niet doorgegaan, maar we 
hebben trainingen tot in juni door laten lopen. 
 
Verloop van de competities 
Meisjes MB1 zijn KAMPIOEN geworden in de 2e helft van het seizoen. Hulde! 
De andere teams zijn helaas meestal in de onderste helft van hun competitie geëindigd. Een matig 
resultaat dus. Drie teams hebben bekerwedstrijden gespeeld. 
 
Klassementen van alle teams: 
Dames 1 2e klasse  6e plaats van 12, alle 22 wedstrijden gespeeld 
   beker 1e ronde 
Dames 2 3e klasse  11e plaats van 11, alle 20 wedstrijden gespeeld 
 
Heren 1 1e klasse  9e plaats van 11, 17 van 20 wedstrijden gespeeld 
   beker 3e ronde  
Heren 2 2e klasse  8e plaats van 11, 20 van 22 wedstrijden gespeeld 
Heren 3 3e klasse  10e plaats van 11, alle 20 wedstrijden gespeeld 
   beker 2e ronde 
 
Jongens JA1 2e klasse  1e helft: 8e plaats van 8: degradatie  
   2e helft: 6e plaats van 7, 10 van 10 wedstrijden gespeeld 
Meisjes MB1 2e klasse  1e helft: 4e plaats van 7 
   2e helft: 1e plaats van 5, 6 van 8 wedstrijden gespeeld 
Meisjes MC1 2e klasse  1e helft: 5e plaats van 5  
   2e helft: 5e plaats van 5, 10 van 10 wedstrijden gespeeld 
 
Recreanten XR1  poule Mix A  6e plaats van 8, 13 van 14 wedstrijden gespeeld 
Recreanten XR2  poule Mix B  4e plaats van 7, alle 12 wedstrijden gespeeld 
 
CMV N5   1e klasse  6 * tournooi  
 
Ik wil toch nog graag alle trainers en coaches bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Mede 
door jullie inzet wordt de beleving tijdens het spelen groter.  
 
Gerard Scholtes 
 


