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28-03-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 09-13-13  
 

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: 
 . 

 .Drie keer is scheepsrecht. De competitiedata Najaar 2012 en Voorjaar 2013 worden nog eens herhaald گ
 .Drie keer is scheepsrecht. Ook de data van beslissingswedstrijden en P/D wedstrijden worden herhaald گ
 Het programma van het komende weekend is bij de senioren vrij beperkt. Toch niet vergeten de uitslagen in NAS گ

in te brengen en de wedstrijdformulieren in te zenden. 
 .Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de wedstrijden in het uitgebreide jeugdprogramma گ
   .Een aantal Limburgse jeugdspelers nu onderweg naar Internationaal toernooi in Linz (A) گ

 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

08 Thuis  Uit Wordt gespeeld op Evt. Omschrijving 

      
22123 Panningen 74 1 - Vijlen 72 1 30-03  
      

 

WIJZIGINGEN: 

 

Smash 72 Secr. F. Vreeken, e-mailadres wordt weer f.g.vreeken@gmail.com 
   

SPEELRONDE 8: 

 

Even in de herinnering oproepen: Vanaf speelronde 8 wordt geen uitstel van wedstrijden verleend. Wel mogen 
wedstrijden eerder worden gespeeld, mits toestemming van ACL/CZ. Dit geldt voor de senioren dus vanaf heden. Bij de 
jeugd wordt ronde 8 volgende week zaterdag gespeeld.  
  

SPEELWIJZE: 

 

Zaterdag jl. is bij een jeugdwedstrijd in de 2
e
 klasse door de thuisspelende vereniging eenzijdig bepaald, dat er op 2 tafels 

tegelijk zou worden gespeeld. Jeugdwedstrijden in de Afdeling Limburg mogen op 2 tafels worden gespeeld, als aan 
volgende voorwaarden is voldaan: 

 De teams moeten uitkomen in de 3
e
 klasse of lager; 

 Het moet voor aanvang van de competitie worden gemeld. 
 
Er is begrip voor het feit dat ouders/begeleiders er steeds meer belang bij hebben dat jeugdwedstrijden niet meer zo veel 
tijd in beslag nemen. Ook CZ staat niet afwijzend tegen een mogelijke aanpassing van het systeem. Totdat daarover 
beslissingen zijn genomen, moeten de bestaande richtlijnen worden gerespecteerd.    
Het is toegestaan op meerdere tafels tegelijkertijd te spelen, als beide verenigingen dit voor aanvang van een wedstrijd 
met elkaar afspreken. Solistisch handelen en niet 'polderen' is dus uit den boze.  

mailto:competitieleider@nttblimburg.nl
http://www.nttblimburg.nl/
http://www.nttb-administratie.nl/
mailto:rikwijnands@hetnet.nl
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PROMOTIE-DEGRADATIE NAAR 3E DIVISIE: 
 

Hoofdcompetitieleider René van Dijk heeft in het Landelijk bulletin de nieuwe P/D regeling Afdeling  Landelijk 3
e
 divisie 

voor de periode t/m  de Voorjaarscompetitie 2016 gepubliceerd.  
De verdeling van het aantal promotieplaatsen in de Hoofdklasse ziet er als volgt uit: 
 

⋐ West 4 (+1)* 

⋐ ZuidWest 2 

⋐ Holland-Noord 2 

⋐ Midden 2 

⋐ Limburg 2 

⋐ Gelre 1 

⋐ Noord 1 

⋐ Oost 1 
*Als de Nederlandse kampioen bij de jongens geen gebruikt maakt of kan maken van het recht op een plaats 
in de 3

e
 divisie Heren, wordt die plaats toegewezen aan “West”.  

 
 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
 
Uitslagen van LJM-3 van jl. zondag in Swalmen.  
 
Topklasse: Alan Chen (Megacles), 1

e
 klasse: Jelle Haagen (Kluis), 2

e
 klasse: Morris Narinx (Wijzenbeek/Westa),  

3A: Jules Huntjens (BKS/Sittard), 3B: Sjuul Schouenberg (TTC), 4
e 
klasse: Mario Porru (Kluis). 

 
LJM < 25 van jl. zondag in Swalmen: 
 

Winnaar Kang'ethe Njoroge, (Maastricht). 
 
Kijk op de website van de toernooiorganisatie voor de algemene ranglijst in de  diverse klassen. 
www.limburgse-jeugdmasters.nl . 
 

 

HERHALINGEN (01): 
 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN  
 

 De data voor beslissingswedstrijden om het kampioenschap bij de senioren worden gespeeld op 
27-04 a.s.  
Uitgezonderd zijn de 7-poules in de 4

e
 klassen. Als daar beslissingswedstrijden om het 

kampioenschap noodzakelijk zijn, zal de ACL met de betrokken verenigingen in overleg gaan. 
Noodzakelijke P/D wedstrijden in de diverse klassen bij de senioren worden ook op zaterdag 27-04 
gespeeld. Ook hier geldt weer de uitzondering voor de teams in de 4

e
 klasse. 

 
 
Bij de jeugd zullen beslissingswedstrijden om het kampioenschap in de week daarna, op zaterdag 
4 mei worden gespeeld.  
Ook de 3-kamp om het Kampioenschap van Limburg Startersteams wordt op die dag gespeeld. 
In het weekend waarin de senioren hun beslissingswedstrijden spelen, worden bij de jeugd de  
NK A/B + Welpen D gespeeld. Daardoor is deze aanpassing noodzakelijk.  
 

 

http://www.limburgse-jeugdmasters.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=kalender+april+2013&hl=nl&biw=1280&bih=894&tbm=isch&tbnid=l96zdt5EeqCBTM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.nl/april-2013-kalender-11557265.html&docid=R21qTfcmVX-OeM&itg=1&imgurl=http://ec.comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp11557265.jpg&w=400&h=335&ei=MLFBUbnyM6mK0AWNkIHwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:149&iact=rc&dur=1122&page=2&tbnh=174&tbnw=208&start=20&ndsp=29&tx=95&ty=67
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kalender+mei+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=jpHBGcm231xYYM&tbnid=bVPT8hU7dm3c9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.nl/2013-jaar-kalender-mei-vrijstaand-3d-10070083.html&ei=7LJBUc6QJ8fL0AWA14HgCg&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNGHiE6kuvJiSr39xEs16Er32qv2sg&ust=1363346464613140
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HERHALINGEN (02): 

 

COMPETITIEDATA NAJAAR 2013 EN VOORJAAR 2014 
 

Najaarscompetitie 2013 JEUGD 
sep, 14 – 21 – 28  
okt,  05 – 12 – 26  
nov, 02 – 09 – 23 – 30  
 
Najaarscompetitie 2013 SENIOREN 
sep, 14 – 21 – 28  
okt,  05 – 12 – 26  
nov, 02 – 09 – 16 – 23  
 
Deze data lopen parallel met de data van de landelijke competitie. 
 
Voorjaarscompetitie 2014 JEUGD en SENIOREN 
 
feb, 01 – 08 – 15  
mrt, 08 – 15 – 22 – 29 
apr, 05 – 12 – 19 
 
Deze data lopen parallel met de data van de landelijke competitie. 
 
 

 

 
 


