
Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2021-2022.

Het was me het jaartje wel! 
Verlies van leden bij de aanvang van het seizoen, eind november 2021 een 2e lock down, de vraag 
kunnen we wel of niet de competitie afmaken en de hervatting op 31 januari 2022.
Na veel onzekerheden begonnen we vol goede moed aan de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. Praktisch alle aanmeldingsformulieren waren keurig op tijd binnen.
Helaas bleken maar liefst 61 leden de UBT te hebben verlaten en met 36 opgegeven teams te 
verdelen over 5 klassen, bleven er weinig te spelen wedstrijden over. 
Het bestuur moest daarom een impopulaire maatregel nemen en zag als enige oplossing, de 
overgangsklasse te schrappen en een herverdeling in te voeren. Daardoor verkregen we een 
evenredige verdeling (4 x 9 teams), met soms wat te sterke en/of zwakkere tegenstanders in een 
bepaalde klasse en dat was ook duidelijk te zien aan de eindscores aan het einde van deze 
competitie, maar iedereen heeft zich kranig verweerd.
En ondanks de 2e lock down konden we met wat passen en meten toch de 1e helft van de competitie 
afmaken, waardoor de agenda enigszins aangepast moest worden. 

Ereklasse:
In de ereklasse speelde SDU 2 maar liefst 105 punten bij elkaar en werd daarmee “de kampioen”.
Bert, John, Kelvin en Miriam vormden een solide team. Zij werden gevolgd door SVGT 1 met 94 
en TTVB 1 met 91 punten. Beide teams waren enigszins verzwakt doordat ze niet steeds met de 
sterkste bezetting konden aantreden.
In de middenmoot eindigden SALM 1, SDU 1 en TVZ 1 met 79, 74 respectievelijk 63 punten.
EOB 1 wist het vege lijf te redden, terwijl zij het een aantal moesten doen zonder hun sterkste troef 
Jean-Pierre.
SEL 1 (48 punten) speelde de P/D-wedstrijd tegen VVV 1 uit de 1e klasse en na een zeer spannende 
strijd werd deze wedstrijd met 4-5 door SEL verloren, waardoor SEL volgend seizoen in de 1e 
klasse zal uitkomen, terwijl TTVB 2 met 40 behaalde punten helaas degradeert, maar in de 1e klasse
waarschijnlijk beter tot zijn recht zal komen.

1e klasse:
Hier ging het er spannender aan toe, want de nrs. 1 en 2 ontliepen elkaar niet veel. TVZ 2 (met 
Fred, Joop en Martin) werd kampioen met 98 punten, gevolgd door VVV 1 met 95 punten. 
VVV 1 speelde door dit resultaat de P/D-wedstrijd tegen SEL 1 uit de ereklasse en VVV 1 bleek in 
goede doen, want na een 3-3 stand werden 2 partijen op rij door VVV gewonnen. Thomas wist ook 
zijn laatste wedstrijd nog te winnen, maar feitelijk was de wedstrijd al beslist in het voordeel van 
VVV 1, welke dus met een uitslag van 4-5 promoveert naar de ereklasse.
SVGT 2, SALM 2 en TTVB 3 ontliepen elkaar niet veel met 86, 85 en 80 punten, terwijl VEW 1 
het op de 6e plaats met 65 punten moest doen. SVGT 3 (56 punten) wist maar net uit de 
gevarenzone te blijven en SALM 3 (49) speelde de P/D-wedstrijd tegen VVV 2 uit de 2e klasse.
SALM 3 wist deze wedstrijd ruimschoots met 8-1 te winnen, zodat zij zich gehandhaafd hebben en 
TVZ 3 degradeert rechtstreeks met slechts 34 punten.

2e klasse:
Met vlag en wimpel stond TVZ 4 lange tijd aan kop, een team waarvan niet te winnen was! Thomas
Peter en Frans wisten maar liefst 118 punten bij elkaar te sprokkelen en het kampioenschap kon hen
dus niet meer ontgaan. VVV 2 eindigde keurig als 2e, maar moest in de P/D-wedstrijd tegen SALM 
3 uit de 1e klasse toch het onderspit delven met een 8-1 verlies. 
SALM 4 (80), SDU 3 (73), VVV 3 (72), SVGT 4 (69) en SALM 5 (63) vormden de middenmoot en
SVGT 5 speelde de P/D-wedstrijd tegen TTVB 4 uit de 3e klasse, welke helaas met 1-8 werd 
verloren van TTVB 4, zodat SVGT 5 degradeert naar de 3e klasse. 



Vervolg

Helaas kon HPSV 1 door omstandigheden dikwijls geen voltallig team op de been brengen en 
daardoor eindigden zij op de rechtstreekse degradatieplek met slechts 34 punten.

3e klasse:
Ook in deze klasse was het team van TVZ 5 veruit het sterkst. Chris, Diana, John en Joop werden 
met 119 bijeen gespeelde punten de kampioen in de 3e klasse! 
Als 2e eindigde het team van TTVB 4 met 114 punten en Ali, Frans en Mahko wisten ook de P/D-
wedstrijd tegen SVGT 5 met grote overmacht (1-8) te winnen, waardoor zij promoveren naar de 2e 
klasse.
EOB 2 (97), VEW 2 (85), TVZ 6 (82), VVV 4 (64) en SDU 4 (38) wisten zich netjes te handhaven 
in de 3e klasse, evenals SDU 5 en SVGT 6, die beiden 24 punten bij elkaar wisten te scoren en op de
laatste plaatsen eindigden.

Kampioenen seizoen 2021-2022: 
SDU 2 (ereklasse); 
TVZ 2 (1e klasse); 
TVZ 4 (2e klasse) en 
TVZ 5 (3e klasse).

Promovendussen: 
VVV 1 van de 1e naar de ereklasse en 
TTVB 4 van de 3e naar de 2e klasse.

Degradanten: 
TTVB 2 en SEL 1 van de ere naar de 1e klasse;
TVZ 3 van de 1e naar de 2e klasse en
HPSV 1 en SVGT 5 van de 2e naar de 3e klasse.

De kampioenen en gepromoveerde teams worden van harte gefeliciteerd met hun prima prestaties 
en voor de degradanten geldt: volgend seizoen weer nieuwe kansen, dus veel succes toegewenst!

Een fijne vakantie toegewenst en tot volgend seizoen,

Jeannette van der Valk,
competitieleider.


