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14-01-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 01-03-13  
 

ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren 

 
Frank Moonen, 06 51551767 
e-mail:     competitieleider@nttblimburg.nl  
Website:  www.nttblimburg.nl   
 

Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS 
www.nttb-administratie.nl 

Uiterlijk maandag 17.00u. per TNT Post naar  
Rik Wijnands, Patrijzenpad 36, 5932 GK Tegelen 

rikwijnands@hetnet.nl 

 

Alleen aan het competitieprogramma, zoals in 'NAS Online' wordt weergegeven, kunnen rechten worden ontleend. 
Raadpleeg dus wekelijks de website bij 'NAS Online' en kijk of er wijzigingen zijn aangebracht in het programma van uw vereniging. Gegevens zijn geldig totdat er 
wijzigingsbericht(-en) hebben plaatsgevonden. Of totdat er een verwijzing naar een eerdere publicatie is gedaan. Of totdat er een mededeling van wijziging aan de 
vereniging(-en) is verzonden. Berichten verzonden per e-mail; geplaatst op de website van de afd. Limburg; geplaatst in het Infobulletin hebben een officiële status. 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄ 
 

ALGEMEEN: 
  

⋐ Wij zullen ongetwijfeld de laatste zijn die nog de beste wensen voor het nieuwe jaar aanbieden. 

⋐ In dat nieuwe jaar verscheen op 1 januari de afdelingswebsite (natuurlijk) als eerste in den lande in de nieuwe 
uniforme lay-out, zoals door de bondsraad is bepaald. 

⋐ Wedstrijd in Intercup van BKS/Sittard wegens sterfgeval verplaatst naar het komende weekend. . 

⋐ Op zondag 3 februari wordt in Maasbracht LJM-2 gespeeld. 

⋐ Op pagina 6 staat een toelichting op de meegezonden bijlage, met als onderwerp de wijziging van jeugdlicenties. 

⋐ De uitnodiging voor het Jeugdklassentoernooi tijdens de NK Senioren (2 maart 2013, Zwolle) is ontvangen. 
Deelname voor de vier best geklasseerde jeugdspelers uitkomend in de HK t/m 4e klasse. Zie verder pagina 5. 

⋐ In Venray is de kogel door de kerk. Er is groen licht gegeven voor de start van de bouw van de nieuwe speelzaal. 

⋐ Op de pagina 4 staan de uitslagen van de LK 2013 van het afgelopen weekend. 

⋐ Volgende week zal er geen Infobulletin verschijnen. Uw scribent gaat sneeuw ruimen. 
 

NAJAARSCOMPETITIE 2012 (22 en laatste): 
 

⊣ Met twee Promotiewedstrijden werd de Najaarscompetitie bij de senioren afgesloten. Het leverde TTC een plaats 
in de Hoofdklasse op, terwijl dit voor Elsloo 72 promotie naar de 4e klasse tot gevolg had. 

⊣ Bij de jeugd waren geen beslissingswedstrijden nodig, uitgezonderd in de Startersklasse. Daar speelden zoals 
gebruikelijk de nrs. 1 van de poules om het Kampioenschap van Limburg. Deze titel veroverde het Startersteam 
van Red Stars met de spelers Jesse Hendriks en Sem van Gameren. 

⊣ In de DUO competitie werden de teams van de Meppers (W), Hoensbroek 2 en Bartok 4 kampioen 

 Overigens werden de laatste wedstrijdformulieren uit deze competitie door de WS niet tijdig ingezonden. ⊣
Daardoor liep de controle in NAS behoorlijke vertraging op.  

 

VOORJAARSCOMPETITIE 2013: 
 

⋈ De competitie stond op 5 januari online. De WS ontvingen daarover een e-mail van de ACL. Er zijn daarna nog 
een aantal wijzigingen aangebracht. Dus het is zaak om het competitieprogramma opnieuw even door te 
werken. Als er al prints zijn gemaakt voor het prikbord in de kantine, moeten die worden gecorrigeerd.  

⋈ Ook zullen er mogelijk nog enkele wijzigingen in het jeugdprogramma worden gedaan. Dit vanwege de 
selecties voor het a.s. Jeugdklassentoernooi in Zwolle op 03 maart. Ook een Internationaal Invitatietoernooi in 
Oostenrijk op 30-03 zal hier en daar een wijziging noodzakelijk maken. Daarover ontvangen de betrokken 
verenigingen nog een bericht van CZ. 

⋈ Vanaf vandaag zijn wijzigingen in het gepubliceerde wedstrijdprogramma alleen nog maar mogelijk, als er van 
beide verenigingen een akkoordverklaring per e-mail naar CZ wordt gezonden. Daar zal de wijziging dan in NAS 
worden aangebracht. 
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VOORJAARSCOMPETITIE 2013 (vervolg 1): 
 

⋈ Het aantal ingeschreven competitieteams bedraagt bij de Jeugd 80, bij de Starters 11 bij de senioren 103 en in de 
DUO competitie 21. 

⋈ Het goede nieuws is, een netto toename van het aantal jeugdteams met één team. Het slechte nieuws is, dat er 
in deze categorie een teruggang van 7 teams te melden is. Dat er toch nog een positief saldo ontstaat, is 
grotendeels te danken is aan een tweetal verenigingen, dat gezamenlijk voor dit plusje zorgen. Het aantal 
Startersteams neemt voor de tweede achtereenvolgende competitie af. 

⋈ Bij de senioren is het aantal teams in totaal met 7 verminderd, terwijl de vereniging 't Belke, als nieuweling, met 
een seniorenteam aan de Voorjaarscompetitie gaat deelnemen. Dat dit consequenties heeft voor de competitie-
indeling, (7-poules), kan niet worden voorkomen. 

⋈ Ook in de DUO competitie zijn door de ACL 7-poules gemaakt. Voor een aantal teams zijn door de ACL 2 
wedstrijden in dezelfde speelweek geprogrammeerd. Als er een probleem zou ontstaan, wordt de betrokken 
vereniging verzocht deze week contact op te nemen met Frank Moonen.  

 
 

VOORJAARSCOMPETITIE 2013 (vervolg 2): 
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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 (11): 
 

De Limburgse Kampioenschappen 2013 in de nieuwe vorm blijkt goed te zijn aangeslagen. 
De 'integratiepolitiek', jongens/meisjes; mannen/vrouwen, schonk klare wijn in over de 
werkelijke sterkteverhoudingen in de Afdeling Limburg.  
Ook geen gedoe meer vooraf over licenties, waardoor de organisatie in de voorbereiding zo 
goed als niet werd belast met controle en correctie van de (meestal) onjuiste gegevens die 
door de verenigingen werden aangebracht. 
 

Het organisatiecomité had zoals gebruikelijk haar zaakjes weer voor de volle 100% in orde en had ook het 
toernooiverloop, zoals dat heet, 'onder controle'.  
 
Het aantal afmeldingen in de week voorafgaand aan het toernooi bedroeg bij de jeugd 6, waarvan 4 op de toernooidag, 
vlak voor aanvang van de wedstrijden. Eén jeugdspeler (Venlo) liet verstek gaan. 
 
Bij de senioren waren 4 afmeldingen in de weken voorafgaand aan het toernooi ontvangen. Waaronder de als nr. 1 
(blessure) en nr. 2 geplaatste spelers uit Wessem. Er stond echter enkele reserves in de startblokken om deze 
afmeldingen op te vangen. De eredivisie speelsters uit Heerlen ontbraken (haast traditioneel) weer bij de inschrijvingen.  
Ander opvallend detail was de afmelding van een tweetal jeugdspelers, toegelaten tot het seniorentoernooi. Zo jong nog 
en dan al 'sterallures'? 
 
Op de toernooidag zelf waren er nog 4 afmeldingen, waarvoor 2 reserves waren aangemeld. Ook de afmelding van een 
tot de Topklasse toegelaten jeugdspeler op zondagmorgen kon worden opgevangen door een 'superreserve'.  
 
Een opvallend detail was de uitstekende kwaliteit van de geleverde Thibar tafels, die verrassenderwijze uit België 
kwamen. Tot stand gekomen via bemiddeling van de hofleverancier van de NTTB, Menereis Soest. 
 
Wat verder ook als positief werd ervaren, was de grote discipline die tijdens het jeugdtoernooi aan de dag werd gelegd 
door de spelers. Dit kwam niet alleen de rust in de beide zalen ten goede, maar ook het toernooiverloop werd daardoor 
positief beïnvloed. Slechts een tweetal keren moesten uitlopende poules (bijna alle wedstrijden in 5 games) op 
vrijvallende tafels worden uitgespeeld. Dit leverde weinig vertraging op omdat zowel de begeleiders als het zaaltoezicht, 
tijdig ingrepen. 
 
Ook tijdens het seniorentoernooi op zondag was er nauwelijks sprake van noemenswaardige vertraging. Hoewel het 
soms wel leek, alsof veel van de wedstrijden al in het restaurant werden voorbesproken. Dat soms enkele spelers daarbij 
de tijd uit het oog verloren, zei hun vergeven, omdat de wachtende collega's achter de tafels de klok nadrukkelijk in de 
gaten hielden.  
Ook voor de nazit, de cooling down was het restaurant de meest ideale plaats voor veel van de deelnemers. Dat dan 
gezelligheid geen grenzen kent is een wel vaker voorkomend verschijnsel. 
 
 
 
 
   
 

 
DE UITSLAGEN STAAN OP DE VOLGENDE PAGINA. 
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 LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 (12):
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JEUGDKLASSENTOERNOOI 2013: 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
Datum/Plaats 

 
Zaterdag 2 maart 2013, Zwolle. Reiskosten worden niet vergoed. 

Organisatie Wedstrijdzaken NTTB. 
Toernooileiding Joke Wijker, e-mail ta.wijker@quicknet.nl  
Aanvang 10.00 uur.  
Einde Ca. 18.30 uur. 
Deelname Uitgenodigd worden 4 jeugdspelers/sters die in de Najaarscompetitie 2012 in de afdelingsklassen 

Hoofdklasse t/m 4
e
 klasse het hoogste winstpercentages hebben behaald.  

Er moet minimaal 50% van het aantal wedstrijden in het enkelspel zijn gespeeld. 
Klassen-indeling Alleen enkelspel, in 5 klassen. 
Speelwijze 7/8 kampen met ½ finales, c.q. kruisfinales. 
Arbitrage Deelnemers zijn verplicht als scheidsrechter te fungeren.  
Inschrijving Gebeurt door de T&W Afdeling Limburg. 
Legitimatie Verplicht met bondspas. 
Inschrijfgeld Per deelnemer € 12.00. Eén begeleider of ouder per deelnemer heeft gratis toegang. 
Betaling  Afdeling Limburg betaalt het deelnemersgeld. 
Verantwoordelijkheid Bij afmelding na 14 februari wordt het inschrijfgeld van de geselecteerde spelers aan de vereniging in 

rekening gebracht. Zie ook geel gearceerde kader hieronder. 
Bij verstek laten gaan geldt bovendien boetecode 22. 

Berichtgeving Aan de verenigingen via T&W van Afdeling Limburg. 

 
SELECTIE 
Plaats Hoofdklasse Vereniging % Plaats 1

e
 klasse Vereniging % 

1 Wim Keijsers Venlo 100 1 Aleksandra vd Linden W/Westa 87 

2 Jesse Massop Venlo 83 2 Ena Spahic Red Stars 86 

3 Leonardo Kremer Fürst/L 75 3 Sietse Wiegman Red Stars 75 

4 Kevin Koudijs Fürst/L 71 4 Rick vd Munckhof Armada 75 

Reserve        

1 Yaëlle Rongen Brunssum 67 1 Stijn Arts Armada 58 

2 Niels Jenniskens Red Stars 63 2 Juan Verschuren Red Stars 58 

3 Ryan Cranen Brunssum 63 3 Ysabelle vd Linden W/Westa 52 

4 Daniel Smeets Fürst/L 63 4 Jelle Haagen Kluis 50 

 

Plaats 2
e
 klasse Vereniging % Plaats 3

e
 klasse Vereniging % 

1 Janiek Sneeuw Red Stars 95 1 Bjorn Jaeken Megacles 96 

2 Karlijn v Lierop Megacles 81 2 Kas v Oost W/Westa 80 

3 Arne Reijntjens TTC 78 3 Sterre Reijnders Fürst/L 71 

4 Jelko Bongaerts TTC 75 4 Mariska Glack Fürst/L 71 

Reserve        

1 Bjorn Hutgens TTC 67 1 Rens Halmans Maastricht 71 

2 Luc v Veldhoven Megacles 67 2 Stef Clement Megacles 67 

3 Bram Tielen Venlo 63 3 Minoa Sons Fürst/L 67 

4 Sander Fermont W/Westa 62 4 Wouter Lenaers Megacles 65 

 

Plaats 4
e
 klasse Vereniging %  

De WS van de verenigingen worden verzocht 
uiterlijk 31 januari per e-mail bij T&W** aan te 
geven, als een van hun spelers NIET WENST 
DEEL TE NEMEN. Dan kunnen tijdig reserves 
worden aangewezen. 
Afmelden geldt ook voor de reservespelers. 
Reserves die niet in aanmerking willen komen 
ook vóór 31 januari afmelden. 
Als geen bericht is ontvangen WORDT ER VAN 
UITGEGAAN, dat de geselecteerde spelers en 
ook de aangewezen reserves beschikbaar zijn. 
 

1 Berrie Corstjens BKS/Sittard 93 

2 Rowan de Jong Smash 72 93 

3 Mike Lenders Smash 72 78 

4 Sebast. Janssen Smash 72 73 

Reserve    

1 Jesse Keijers Megacles 71 

2 Stef Timmermans TTC 71 

3 Diëgo Frings 't Belke 70 

4 Rustam Abidulla 't Belke 70 

 

**Alle berichten van verhindering aan de voorzitter van T&W (Toernooien & Wedstrijden) van de Afdeling 
Limburg, Jeroen Vercoulen. tenw@nttblimburg.nl. Ook alle verdere contacten lopen via T&W. 
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WIJZIGING JEUGDLICENTIES: 

 

Zoals enige tijd geleden aangekondigd is het licentiesysteem voor jeugdspelers 'op de schop' gegaan. Een landelijke 
werkgroep, bestaande uit Igor Heller (Landelijk), Eric Kapteijn (Noord) en Wiel Schers (Limburg), hebben op voorstel van 
de Afdeling Limburg een eerste stap gezet in de richting van het verbeteren van de functionaliteit van het licentiesysteem.  
 
In eerste instantie is de nadruk gelegd op de afdelings licenties, waarbij het spelen op een passend niveau centraal stond. 
Op het gebied van de landelijke licenties is men (voorlopig) nog iets omzichtiger te werk gegaan. Maar met het verhogen 
van de ondergrenzen voor de verkrijging van een landelijke licentie, is toch een stap gezet in de juiste richting.  
Het einddoel hier zal toekomstig leiden tot een minder groot aantal landelijke licenties, waardoor deze licentie duidelijk in 
kwalitatieve waardering zal toenemen. 
 
Op 1 januari is op de website van de NTTB een toelichting hieromtrent geplaatst, die in een aparte bijlage bij dit 
Infobulletin aan de verenigingen wordt toegezonden. 
Op de website van de NTTB is het te vinden onder 'Competities en Toernooien/Toernooien/Licenties/Licenties Junioren'. 
Klik daar op de link 'Wijzigingen in de jeugdlicenties'.  
Op deze pagina staan ook de overige informatie over de jeugdlicenties. 
 
 

 
 


