
 

 

Goedendag teamleiders bij de ZaMi. 

Hierbij bijgevoegd de nieuwe indeling voor de ZaMi in 2022.  

De Inschrijving viel wel wat tegen. Op een gegeven moment gingen we twijfelen of het wel 

door zou gaan. Maar de laatste dag kwamen er toch nog ettelijke inschrijvingen binnen. 

Er zijn in vergelijking met vorig keer 20 teams minder ingeschreven. 

We kwamen zo op een aantal van 40 teams oftewel 5 klassen met 6 teams en 2 met 5 teams. 

Hierdoor is er dit jaar geen 4de klasse en zijn alle teams die in die klasse zaten, verdeeld over 

de 3de klasse. We hebben bij de indeling ook gekeken dat er zo weinig mogelijk teams van 

dezelfde vereniging tegen elkaar zouden spelen.   

Oftewel zo’n 160 boulers zijn op 5 zaterdagmiddagen lekker aan het boulen. 

In de 2de klasse is team 4 van L’Esprit teruggetrokken en die plaats is ingenomen door 

Vlaardingen 1 wat de vorige keer op de 2de plaats geëindigd was in de 3de klas met meer 

punten dan de overige teams op de 2de plaats. 

Het wedstrijdformulier is zo gemaakt dat net als bij de NPC alleen maar het licentienummer 

ingevuld hoeft te worden.  

Vergeet niet uw Klasse/ Speeldag/ Locatie/ Datum/ Vereniging team A                                    

Vereniging team B te vermelden op het wedstrijdformulier. 

Deze gegevens staan al onder de knoppen rechts van het invulvak 

Dan vragen we aan de teamleiders om na elke speeldag het formulier voor de maandag 

daarop voor 9 uur te sturen met naar het volgende mailadres. uitslagzami2022@gmail.com 

met vermelding van wedstrijd en klasse. Dit versnelt aanzienlijk bij het verwerken van de 

uitslagen. 

In verband met de privacywet hebben we de telefoonnummers en de mailadressen van de 

teamleiders niet bijgevoegd. Wil je iets afspreken dan zal het via het wedstrijdsecretariaat van 

de verenigingen moeten 

Wij wensen jullie nog veel speelplezier in de komende ZaMi weken 

Louis van der Horst en Richard Vielvoijé 
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