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18-04-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 12-16-13  
 

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: 
 . 

 De Algemene Ledenvergadering (ALV) is dit jaar later, maar vooral ook ANDERS dan gebruikelijk.  

 Zaterdag a.s. vallen bij de jeugd 11 beslissingen over het kampioenschap. 

 Bij de senioren zijn er die 8, exclusief alle 4
e
 klassen. Ook de degradaties worden grotendeels beslist.  

 Er zal (zullen) denkelijk echter ook nog een (aantal) P/D wedstrijd(-en) nodig zijn, naast de te verwachten P/D-

wedstrijd tussen nr. 6 van de HK en nr. 2 van de PK. Dit is  afhankelijk van de eindstand in de 3
e
 divisie.  

 

Felicitaties aan de Kampioenen: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

3C Fürst/Lybrae 4 2A Maastricht 1 
5C Kerkrade 68 2 2C Megacles 3 
St 1B Wijzenbeek/Westa 7  3C Brunssum 4 
   3D Maastricht 2 
   5A Asterix 2 
   DUO 2A Landgraaf 3 
     

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 
 

Nog eens als herinnering: 
Beslissingswedstrijden bij de jeugd worden gespeeld op zaterdag 4 mei a.s. 
 

Eén wedstrijd staat al vast: de beslissingswedstrijd om het Kampioenschap van Limburg 
Startersteams tussen de nrs. 1 van de Startersklassen 1A en 1B. 
Deze wedstrijd wordt ook op 4 mei, traditioneel, bij de vereniging Destatec gespeeld, 
aanvang 10.30u. 

 

Beslissingswedstrijden en P/D wedstrijden bij de senioren worden gespeeld op zaterdag 27-04.  
De verenigingen die daarvoor in aanmerking komen ontvangen op dinsdag/woensdag 22/23 april bericht over speellocatie 
en aanvangstijden.     
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  AFDELING LIMBURG: 

RESERVEER ZATERDAG 29 JUNI 

AMRATH HOTEL BORN 

ALV NIEUWE STIJL 
START om 16.00 uur.  

EINDE ca 19.00 uur. 
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COMPETITIEDATA NAJAAR 2013: 
 

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  
De opgave van de nieuwe teams in NAS voor de Najaarscompetitie 2013 moet uiterlijk 15 juni zijn gebeurd. 
 
De verenigingen ontvangen bericht als de competitie in NAS is geïnitieerd. Vanaf dat moment kunnen de nieuwe 
teams in NAS worden ingegeven.   
 

Najaarscompetitie 2013 (01): 

 

a) De uiterlijke datum van de teamingave Najaarscompetitie 2013 in NAS voor landelijke teams is door beide 
competitieleiders vastgesteld op 1 juni a.s. 

b) De uiterlijke datum van de teamingave in NAS van de afdelingscompetitie voor alle teams is door de ACL 
vastgesteld op zaterdag 15 juni a.s. Het competitieprogramma zal dan, afhankelijk van de gereedheid van de 
landelijke competitie, einde juli beschikbaar zijn.  

 

Najaarscompetitie 2013 (02): 
 

De datum 1 juni 2013 is een belangrijke datum in relatie tot de aanmelding van teams voor de Najaarscompetitie 2013. 
Onderstaande tekst goed in u opnemen, waar nodig met betrokkene(n) communiceren. 
  
 

Aan Secretarissen en/of Wedstrijdsecretarissen en/of Ledenadministrateurs 
 

BELANGRIJKE MEDEDELING. 
 

Als bij uw vereniging nieuwe leden/spelers worden aangemeld, die eerder bij een zustervereniging hebben 
gespeeld, dient u deze nieuwelingen steeds aan te melden onder het bestaande bondsnummer. Bovendien 
moet het lidmaatschap op 1 juni ingaan  
Zo wordt voorkomen, dat spelers twee verschillende bondsnummers hebben, met alle nadelige financiële 
gevolgen van dien voor speler en vereniging.  
Maak er dus een goede gewoonte van om aan elke nieuwe speler de bondspas te vragen en aan de hand 
daarvan de juiste standaardgegevens in te vullen.  
 

 

Najaarscompetitie 2013 (03): 
 

Vooruitlopend op de competitie-indeling kunnen de verenigingen nu al zaalwensen kenbaar maken. Deze per e-
mail inzenden aan competitiezaken@nttblimburg.nl .  
 
Alleen een vermelding in de kolom 'Opmerkingen' in NAS over de zaalbeschikbaarheid is niet voldoende. 
 
Let wel: er kan niet worden afgeweken van de voorgeschreven competitiedata. Bij de senioren is zaterdag 30 
november gereserveerd voor het spelen van P/D wedstrijden. 
Voor de jeugd is zaterdag 4 december gereserveerd. Afhankelijk van de nationale toernooikalender kan daarvan 
worden afgeweken. Dat zal echter in overleg met de betrokken verenigingen gebeuren. 
Verenigingen dienen interne activiteiten hierop af te stellen. 
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Najaarscompetitie 2013 (04): 
 
Ook in onderstaand overzicht wordt 1 juni opnieuw enkele malen aangehaald. 
 
Want: 

1. Alle spelers, groot en klein, die aan de Najaarscompetitie 2013 willen deelnemen, moeten competitiegerechtigd zijn. 
(Uitgezonderd Starters). Spelers moeten bovendien met ingang van 1 juni  als CG in NAS zijn aangemeld.  

2. Ook nieuwe spelers moeten per 1 juni als lid (én CG) zijn aangemeld in NAS. Als een latere datum wordt 
aangegeven, kan de speler niet in een team worden opgenomen, omdat NAS de speler niet herkent.  

3. Zorg dus voor de juiste aanmeldingsdatum. Aanmelden voor een latere datum is verkeerde zuinigheid. Het kost niets 
extra's, omdat de competitieafdracht pas wordt berekend vanaf het begin van de Najaarscompetitie.  

4. De NTTB houdt steeds een marge van ca. 6 weken aan, om de verenigingen in de gelegenheid te stellen de 
competitiegegevens aan te passen.  

 
Graag aandacht voor de indeling van Startersteams: 

A. Starters hoeven alleen maar als basislid te zijn aangemeld om competitie te mogen spelen in de Starterscompetitie. 
Maar ook hier is de datum van ingang 1 juni. 

B. Let op de leeftijdsgrens bij het samenstellen van de nieuwe Startersteams. De spelers mogen bij de start van de 
competitie  ( = 14 september! ) niet ouder zijn dan 12 jaar.  

C. Starters, ingevallen in de reguliere jeugdcompetitie mogen niet meer in de Starterscompetitie uitkomen. 
D. De poulewinnaars bij de Startersteams moeten in de reguliere jeugdcompetitie worden ingedeeld.   
E. De verenigingen waaraan een dispensatie was verleend, krijgen die geen 2

e
 keer. 

F. Kijk voor de overige regels voor Startersteams in de 'Richtlijnen Competitie' op pagina's 2 en 5. 
G. In deze 'Richtlijnen Competitie' zullen zo goed als geen wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren worden aangebracht. 

 
En aandacht bij de indeling van Seniorenteams: 

a) Teamsamenstelling op basis van speelsterkte is verplicht. 
b) Teamindeling in NAS ingeven op basis van het (begin mei) te ontvangen overzicht 'Rechtplaatsen'. 
c) Beschikbare restplaatsen worden na afhandeling van promotie en degradatie door de ACL toegewezen. 
d) Houd er rekening mee, dat in de 4

e
 en/of 5

e
 klasse 7-poules zullen/kunnen worden samengesteld. 

 
Maar ook aandacht bij de indeling van Jeugdteams: 

I. Jeugdteams moeten zoveel als mogelijk naar sterkte worden ingediend.  
II. Kampioensteams worden minimaal een klasse hoger ingedeeld.  
III. De klassen-indeling zal verder volledig op basis van de competitierating worden vastgesteld. 

 

Najaarscompetitie 2013 (05): 

 

De opgave van een nieuw jeugdteam voor de landelijke jeugdcompetitie is, alleen maar mogelijk na overleg met, resp. 
na toestemming van CZ. In de Najaarscompetitie heeft de kampioen in de Hoofdklasse geen promotierecht naar de 
landelijke klasse. 
Ook als CZ een positief advies afgeeft, kan de landelijke competitieleider toch anders beslissen. In de Landelijke 
Najaarscompetitie worden de plaatsen in principe steeds op basis van teamrating toegewezen.  
Omdat de teamopgave voor de landelijke competitie op 1 juni sluit, worden de verenigingen gevraagd dit overleg met CZ 
tijdig aan te gaan. Per e-mail competitiezaken@nttblimburg.nl  of telefonisch 046-4519372.  
 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
Zondag a.s. wordt de 4

e
 en laatste ronde van de Limburgse Jeugdmasters gespeeld in Valkenburg. 

Sport- en Recreatiecentrum "De Polfermolen" is voor de 2e achtereenvolgende keer als locatie beschikbaar.  
Er zijn weer zoals gebruikelijk bij LJM-4, extra punten te verdienen, zodat voor een groot aantal 'middenmoters' deelname 
aan de grote FINALE nog tot de mogelijkheden behoort. Volg www.limburgse-jeugdmasters.nl voor de laatste wijzigingen. 
In de verzonden Nieuwsbrief wordt veel aandacht besteed aan de parkeerproblematiek, zoals die al jaren geldt in het 
toeristisch georiënteerde Valkenburg, waar ook op zondag parkeercontroles tot de orde van de dag behoren. 
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