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04-04-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 10-14-13  
 

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: 
 . 

þ Een aantal Limburgse jeugdspelers waren in het paasweekend actief op Internationaal toernooi in Linz (A). 
þ De nieuwsbrief van de NTTB verscheen deze week al net na lunchtijd. Deze keer met onderwerpen die ook wel 

'sport-politiek-sociaal' genoemd mogen worden. Maar ook aandacht voor coaching en een terugblik op Zwolle. 
 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

09 Thuis  Uit Wordt gespeeld op Evt. Omschrijving 

      
32135 't Belke 1 - Swift 36 TT 1  Uiterlijk te spelen op 19-04 
36124 Destatec 3 - Kluis 8  Uiterlijk te spelen op 19-04 

 

Wedstrijd 21107, Seta 2 – Destatec 3, 30-03-2012. Team Seta 2 niet opgekomen. 
Afhandeling conform CR artikel 37 sub 8. (Boete; waarschuwing; geen puntenaftrek). 
De wedstrijd wordt t.z.t. alsnog gespeeld. Verenigingen zijn daarover in overleg. 

 

WIJZIGINGEN: 

 

Venlo  Secr. P. Martens, Gerard Jungenstraat 8, 5913 XZ Venlo, 077-.4732331 
pietenel@home.nl  
   

STAND VAN ZAKEN VOORJAARSCOMPETITIE: 

 

Met nog twee, resp. drie speelrondes voor de boeg onderstaand een samengevat overzicht van de stand van zaken in de 
diverse klassen op dit moment. 
 
SENIOREN 

 
2

e
 divisie:  Hier draait het team van Red Stars nog mee in de race om het kampioenschap en maakt nog 

volop kans  de terugkeer naar de 1
e
 divisie te realiseren. Kluis en Wijzenbeek/Westa 2 zullen tevreden moeten zijn met 

een plaats in de middenmoot.   
 
3

e
 divisie:  De plaats van Red Stars zou wel eens kunnen worden ingenomen door de collega's van Red 

Stars 2, die fier bovenaan de ranglijst staan. In de laatste wedstrijd tegen concurrent Middelburg zal de beslissing wel 
vallen. Ook het herboren team van BKS/Sittard voert met 4 punten voorsprong op de naaste concurrent de ranglijst aan. 
Ook hier valt de beslissing In de laatste wedstrijd tegen nummer twee op de ranglijst E&D Taverzo. Van de overige 
Limburgse teams zal Wijzenbeek/Westa 3 het wel niet redden, terwijl Falco op een veilige 3

e
 plaats gaat eindigen. 

Megacles is wel nog niet zeker van handhaving, maar speelt de laatste wedstrijden tegen mede-degradatiekandidaten, 
die van gelijke sterkte zijn. Fürst/Lybrae tenslotte heeft de pijp aan Maarten gegeven en is vorige week vroegtijdig uit de 
landelijke competitie gestapt. 
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STAND VAN ZAKEN VOORJAARSCOMPETITIE (vervolg): 
 
Hoofdklasse:  Hier zullen zowel Landgraaf als TTC weer de promotiestap naar de 3

e
 divisie maken. Beide teams 

staan gelijk op plaats 1 en 2. A.s. zaterdag zal in het onderlinge duel nog wel geen beslissing over het kampioenschap 
vallen. Daarvoor zijn de teams te zeer aan elkaar gewaagd. 
 
Promotieklasse: De directe promotieplaats naar de Hoofdklasse zal wel een prooi worden voor Red Stars 3, 
weliswaar gelijk in punten met de naaste concurrent, maar die heeft al een wedstrijd vooruit gespeeld. 
 
1

e
 klasse:  Er is nog volop strijd in 1A tussen Panningen 72, Brunssum en Wijzenbeek-Westa 4 over de 

vraag wie de volgende competitie de Promotieklasse gaat halen. Ook in 1B geldt dit voor het trio Armada, BKS-Sittard 2 
en Seta 2. Ook hier valt de beslissing, net als in 1A, op de laatste competitiedag in de onderlinge wedstrijden. 
 
2

e
 klasse:  Ook hier is het pleit nog niet beslist, hoewel de teams van Maastricht en Megacles er goed 

voorstaan. In beide andere klassen zijn Destatec en Kluis 3 de koplopers, maar de teams BKS-Sittard 3 en Landgraaf 4 
liggen op de loer. 
 
3

e
 klasse:  De standen spreken hier een iets duidelijkere taal. In drie van de vier poules zal men de teams 

Brunssum 4, Maastricht 2 en Seta 4 niets meer in de weg kunnen leggen om kampioen te worden. Alleen in 3B kan nog 
niet worden voorspeld, aan welk team de kampioensbloemen kunnen worden overhandigd. 
 
4

e
 klasse:  In deze klassen zijn nog 4 tot 5 wedstrijden te spelen, omdat er in 7-poules wordt gespeeld. De 

kopposities worden nu ingenomen door teams van Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Red Stars en Seta. 
 
5

e
 klasse:  Hier zal de strijd worden beslist tussen teams van Brunssum en Kerkrade, respectievelijk tussen 

teams van Armada en Asterix. 

 
JEUGD 

 

Hoofdklasse:  Hier zal het jeugdige team van Brunssum wel met de ereplaats gaan strijken en naar verwachting 
in de Najaarscompetitie het landelijke parket kunnen betreden. 
 
Overige klassen: De plaatsingen op basis van behaalde rating maakt het er in bijna alle klassen erg spannend. 
Daardoor is het weinig zinvol om nu al, met nog 3 speelrondes voor de boeg, met de vinger naar kampioenskandidaten te 
wijzen. Het is alleen maar prettig, dat er nog zo veel spanning in de jeugdcompetitie zit, 
 
DAMES 

 

1
e
 divisie:  Het versterkte team van Panningen staat met een royale voorsprong aan de kop van de ranglijst 

van een van beide poules. Het nieuw geformeerde team van Kluis zal genoegen moeten nemen met een 4
e
 plaats. 

 
2

e
 divisie:  In deze divisie nemen 17 teams deel aan de competitie. In een van de geformeerde poules staat 

het damesteam van AnytimeFitness/Westa op een 3
e
 plaats en zal daar ook wel blijven vertoeven.  

 
3

e
 divisie:  Hier spelen 11 teams in twee poules. In poule A zijn de dames van Destatec net weer een maatje 

te groot voor de tegenstanders. 

 

 
 


