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31-01-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 02-05-13  
 

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: 
  

⋐ Intercupwedstrijd in Weissenborn (D) door  BKS/Sittard overtuigend in winst omgezet. Volgende tegenstander 
komt, net als in de eerste wedstrijd, uit België. Deze keer uit het West-Vlaamse dorp Lauwe. (2

e
 Nationale/3

e
 pl). 

⋐ A.s. zondag 3 februari wordt in Maasbracht in de Andreashal, LJM-2 gespeeld. 

⋐ Volg de website www.nttblimburg.nl op de voet. Bijna dagelijks wordt deze site vernieuwd. 
 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

01 Thuis      UIT WORDT GESPEELD OP Evt. Omschrijving 
 

10306 Armada 2 - W/Westa 2 16-03  
10318 W/Westa 2 - Armada 2 02-02  
10402 Red Stars 8 - Megacles 5 23-02  
10607 Helden 67 1 - Destatec 2 16-02 Aanvang 13.30u. 
10619 Wap In 1 - Helden 67 1 02-03 Op 2 T. 
11526 BKS/Sittard 5 - Kluis 6 23-02 Aanvang 15.00u. 
11630 Red Stars 13 - W/Westa 8 20-04 Aanvang 10.00u. 
21124 Kluis 2 - Koningslust 1 30-03  
24106 Koningslust 3 - Megacles 4 16-03 Ruiling 
24118 Megacles 4 - Koningslust 3 02-02 Ruiling 
26121 BKS/Sittard 4 - Vijlen 72 2 23-03 Aanvang 13.00u. 
27107 Seta 3 - Brunssum 2 16-02 Aanvang 15.00u. 
27122 Brunssum 2 - Seta 3 30-03 Aanvang 11.00u. 
28123 BKS/Sittard 5 - Vijlen 72 3 30-03 Aanvang 15.00u. 
28124 W/Westa 5 - Seta 4 06-04 Aanvang 13.30u. 
28127 W/Westa 5 - Asterix 2 13-04 Aanvang 13.30u. 
32123 Swift 36 TT 1 - Panningen 74 5 09-03 Aanvang 10.00u. speelzaal alsnog Roermond 
32141 Destatec 2 - 't Belke 1 13-04 Aanvang 17.30u. 
32151 Swift 36 TT 1 - Koningslust 4 27-04 Aanvang 13.00u. speelzaal alsnog Roermond 
34111 Brunssum 6 - Ready 4 15-02 Aanvang 20.00u. 
34115 Fürst/L 4 - Ready 4 23-02 Aanvang 18.00u. i.v.m. eredivisie dames  

 

VOORJAARSCOMPETITIE 2013 (2): 
 

⋈ Hierboven staan nog een aantal wijzigingen, aangebracht na 16-01. Sommige met een afwijkend aanvangsuur en 
(terug) gewijzigde speellocatie. 

⋈ Een deel van deze wedstrijden en nog een aantal eerdere, niet gepubliceerde, wijzigingen zijn aangevraagd 
omdat een van de teams niet op 'sterkte' kan spelen. Bij dit soort wijzigingen is altijd de medewerking van de 
tegenpartij nodig. Ter herinnering van de regels daarover wordt verwezen naar de 'Richtlijnen Competitie' artikel 2 
op zowel pagina 1 als pagina 2. Dit voorkomt verrassingen.  

⋈ De P/D regeling van de Voorjaarscompetitie 2013 staat op de website www.nttblimburg.nl  
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VOORJAARSCOMPETITIE 2013 (3): 

 

De nieuwe basisgetallen Voorjaarscompetitie 2013 voor de Seniorencompetitie in de afdelingen zijn weer door  
Jacek Offierski (Landelijk Licentiefunctionaris) berekend. 
 
V.w.b. de Afdeling Limburg is de basisrating, m.u.v. de HK, in alle klassen iets verhoogd. 
 

Hoofdklasse 375 

Promotieklasse 330 

1
e
 klasse 300 

2
e
 klasse 250 

3
e
 klasse 195 

4
e
 klasse 150 

5
e
 klasse 90 

DUO 1
e
 250 

DUO 2
e
 150 

 
Ook de basisgetallen voor de jeugdklassen 2012/2013 worden hieronder nog eens weergegeven. Deze cijfers gelden t/m 
het einde van deze Voorjaarscompetitie. 
 

Hoofdklasse 210 

1
e
 klasse 170 

2
e
 klasse 130 

3
e
 klasse 95 

4
e
 klasse 30 

5
e
 klasse -10 

Starters 1
e
 -80 

 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 (13): 
 

Tijdens de Limburgse Kampioenschappen 2013 werd er via een mini-enquête aan de 
deelnemers hun ervaringen gevraagd met de vernieuwde opzet van deze LK. Ook werd de 
vraag gesteld hoe in de toekomst omgegaan zou kunnen worden met de tot nu toe 
gespeelde troostronde. Het aantal ingeleverde formulieren viel tegen. Bij de jeugd leverde 
22% van het aantal deelnemers een formulier in. Bij de senioren reageerde slechts 18% 
van de deelnemers. Er reageerden ook een 3-tal niet spelers, terwijl 4 formulieren werden 
ingeleverd waarop alleen een verenigingsnaam was ingevuld. 

 
   

JEUGDKLASSENTOERNOOI 2013: 
 

Vandaag is de laatste dag waarop nog een afmelding mogelijk is van de geselecteerde spelers voor het 
Jeugdklassentoernooi in Zwolle. (Zie Infobulletin 01). 
 
Onderstaande tekst, eerder al opgenomen in het genoemde bulletin, verwijst naar de gang van zaken.  
 
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. 
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 ( herhaling): 
 

Bij Infobulletin nr. 1 was een aparte bijlage toegevoegd, waarin werd ingegaan op de wijziging van het licentiesysteem bij 
jeugdspelers. 
Wij verwijzen nog eens naar deze tekst, die ook op www.nttblimburg.nl bij 'Toernooien' kan worden gedownload. Op de 
website van de NTTB staat ook alle overige informatie m.b.t. de landelijke licenties. Klik daar op 'Competities en 
Toernooien/Toernooien/Licenties/Licenties Junioren'. En dan op de link 'Wijzigingen in de jeugdlicenties' 

 

WEBSITE: 
 

Speciaal voor de vele bezitters van een smartphone is door 
webmaster Wim Reubsaet een website gebouwd, die alleen maar 
betrekking heeft op de competitie van de afdeling Limburg.  
 
Opgenomen zijn: ·NAS Online, emailadressen/telefoonnummers 
van wedstrijdsecretarissen, emailadressen/telefoonnummers van 
afdelingsbestuurders en enkele reglementen. Ook is het mogelijk 
om naar de officiële websites van de afdeling Limburg en van 
NTTB de te surfen. 
Simpele bediening is het kernwoord. 8 knoppen die direct toegang 
geven tot 6 pagina's en 2 websites. Kies voor toegang 

smart.nttblimburg.nl , zonder "www". 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.nttblimburg.nl/
http://smart.nttblimburg.nl/

