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02-05-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 14-18-13  
 

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: 
 . 

 Haastige spoed is zelden goed; de mislukte pagina-indeling van het infobulletin van vorige week en de niet ש
geheel juiste weergave van de vervolg-beslissingswedstrijden, zijn daar een voorbeeld van.   

  .Noteer de datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in uw agenda ש
 .De uitslagen van de beslissingswedstrijden en P/D wedstrijden zijn aan de WS gemaild ש
 .De laatste drie kampioenen zijn nu ook bekend ש
 .Op de voorlaatste pagina van dit bulletin staan de uitslagen NK Jeugd van afgelopen weekend ש
 .Nu de competitie op een enkele wedstrijd na is afgelopen, zal het Infobulletin alleen indien nodig, verschijnen ש
  .Hoe dat met de tweewekelijkse Nieuwsbrief van de NTTB zal gaan is niet bekend ש
 Opvallend in de vandaag verschenen Nieuwsbrief was niet alleen het hergebruik van dezelfde foto als twee ש

weken geleden. 
  .Vooral het ontbreken van ook maar enige aandacht voor de gehouden NK Jeugd in Arnhem is een omissie ש
     .Op de website van de NTTB staat wel de hele rits met uitslagen in enkel- en dubbelspel ש

 

Felicitaties aan de Kampioenen: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

  4A Red Stars 5 
  4B Brunssum 5 
  4C Brunssum 6 
     

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  AFDELING LIMBURG: 
 

RESERVEER ZATERDAG 29 JUNI 

AMRATH HOTEL BORN 

ALV NIEUWE STIJL 
START om 16.00 uur.  

EINDE ca 19.00 uur. 

 

WEDSTRIJDBOEKJES: 

 

Zoals gebruikelijk kunnen nieuwe wedstrijdboekjes bij CZ worden besteld. Die zijn dan tijdens de ALV op 29 juni ter 
beschikking. Omdat er in de komende periode niet meer wekelijks een Infobulletin verschijnt, zal (zullen) de gebruikelijke 
herinnering(-en) aan die bestelling niet worden gedaan. 
De WS kunnen de gehele maand mei de verenigingsbestelling plaatsen via competitiezaken@nttblimburg.nl . 
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BESLISSINGSWEDSTRIJDEN UITSLAGEN: 
 

SENIOREN 

 

Nr. Datum    Uitslag 

36201 27-04 Landgraaf 5 - Maastricht 3 5-2 

36202 27-04 Venlo 1 - Elsloo 72 5 2-6 

 

Nr. Datum    Uitslag 

36401 27-04 Brunssum 2 - Megacles 5 6-1 

 

Nr. Datum    Uitslag 

 

36301 

 

27-04 

 

TTC 2 

 

- 

 

Kluis 2  5-5 

KLUIS PROMOVEERT NAAR HOOFDKLASSE (games) 

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 
 

JEUGD 

 

Nr. Datum    Locatie Aanvang Toelichting 

11801 04-05 Panningen 74 2 - Wijzenbeek/Westa 7 Speelzaal Destatec 10.30 Starters, Kampioen van Limburg 

11601 11-05 Maastricht 1 - Red Stars 8 Speelzaal Destatec 10.30 2B, Kampioenschap 

 

SENIOREN 

 

Nr. Datum    Locatie Aanvang Toelichting 

36403 i.o. Brunssum 2 - Vijlen 72 2 i.o.  

Degradatie 2
e
 klasse. Winnaar blijft in 

2
e
 klasse. Loting thuisrecht in zaal 

 

BESLISSINGSWEDSTRIJD VERVALLEN: 
 

 

36402 Koningslust 3 - Vijlen 72 2 Wedstrijd vervalt. Koningslust op eigen verzoek naar 3
e
 klasse. Teammutaties. 

 
 

TEAMINGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2013: 
 

 
De opgave van de nieuwe teams in NAS voor de Najaarscompetitie 2013 moet uiterlijk 15 juni zijn 
gebeurd. Vergeet ook niet de zaalwensen in een aparte e-mail in te zenden aan CZ. Ook dit moet uiterlijk 
15 juni zijn gebeurd. competitiezaken@nttblimburg.nl  
 

 

Najaarscompetitie 2013 (05):  
 

a) Op 06 en 07 mei is NAS even niet beschikbaar. De NTTB maakt dan de gebruikelijk ‘facturen’. Dit betekent 
dat de verenigingen vanaf 8 mei het ledenbestand up-to-date kunnen maken in voorbereiding op de 
Najaarscompetitie. 

b) Nieuwe leden kunnen vervolgens in NAS worden aangemeld en CG worden gemaakt, zonder dat daarvoor in 
de periode totdat de competitie begint een competitieafdracht moet worden betaald. 
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c) Het staat er weer een keer: het lidmaatschap van nieuwe spelers moet op 1 juni ingaan. Is dat niet geval, kan 
de speler niet in een team worden opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging dat deze 
simpele regel goed wordt uitgevoerd. Het is dus niet de taak van CZ dit voor de verenigingen te bewaken. 

d) Wacht niet met de aanmelding van nieuwe leden tot vlak vóór de sluitingsdatum van 15 juni. Het duurt ca. 
2 dagen totdat een bondsnummer wordt toegekend. Geen bondsnummer, betekent geen competitie.  

e) 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 (06): 
 

In relatie tot het voorgaande wordt c) nog eens voor de WS en de Ledenadministrateurs in een kader weergegeven.  
 
 

Aan Secretarissen en/of Wedstrijdsecretarissen en/of Ledenadministrateurs 
 

Als nieuwe spelers worden aangemeld moet het lidmaatschap ingaan op 1 juni 2013. Dan moeten deze 
nieuwe spelers dus ook competitiegerechtigd zijn.   
 

 

Najaarscompetitie 2013 (07): 

 

De leeftijdsgrens voor spelers in een Startersteam is 12 jaar. Voor de Najaarscompetitie 2013 houdt dit in dat deze 
spelers bij de start van de competitie (14 september) niet ouder dan 12 jaar mogen zijn. 
De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan staan in de ‘Richtlijnen Competitie’. 
 
Jeugdspelers mogen uitkomen in seniorenteams  als zij behoren tot de categorie junioren/kadetten. “Uitkomen” betekent 
dus zowel in het team worden opgenomen, of als invaller fungeren. 
 
Voor jeugdspelers uitkomend in de landelijke competitie gelden andere regels voor het uitkomen in een afdelingsteam. 
Deze regels staan in de ‘Richtlijnen Competitie’ op pagina 6.  
 
In deze ‘Richtlijnen Competitie’ zullen geen wijzigingen worden aangebracht. Dus de uitgebrachte versie van 01-07-2012 
blijft van toepassing. 

 

Najaarscompetitie 2013 (08): 
 

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. Dit zal echter in overleg met de betrokken verenigingen gebeuren. 
 
Verenigingen dienen interne activiteiten hierop af te stemmen !! Er wordt dus geen uitstel meer verleend voor het 
spelen van een beslissingswedstrijd.  
 

Najaarscompetitie 2013 (09): 

 
Met dit Infobulletin is ook het overzicht ‘Rechtplaatsen’ Senioren aan de WS toegezonden Voor de jeugdcompetitie is dit . 

niet van toerpassing. Alleen de kampioenen  hebben recht op een hogere indeling, (mits ongewijzigd team). Alle overige 
teams worden ingedeeld op basis van de teamrating.  
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Uitslagen NK Jeugd: 

 

Het afgelopen weekend werden in Arnhem de NK voor A en B licenties voor jongens en meisjes gespeeld. Traditioneel 
speelden ook de Welpen D voor een nationale titel. 
Van het contingent Limburgse deelnemers, c.q. dat Limburgse verenigingen vertegenwoordigde, vielen onderstaande 
jongelui in de prijzen.  
 
A-licenties: 
  

Categorie Naam Voornaam Vereniging Plaats 

Junioren Meisjes v.d. Kamp Marieke Fürst/Lybrae 3/4 ex-aequo  

     

Pupillen Meisjes Geraets Rachel Fürst/Lybrae 2
e
 

 Janssen Sharon Megacles 3/4 ex-aequo  

     

Welpen Meisjes v. Lierop Karlijn Megacles Kampioen van Nederland 

 v.d. Zanden Emma Red Stars 2
e
  

     

Welpen Jongens Cranen Tim Brunssum 3/4 ex-aequo  

 
B-licenties: 
 

Categorie Naam Voornaam Vereniging Plaats 

Junioren Meisjes v.d. Velde Laura Wijzenbeek/Westa Kampioen van Nederland 

 Rongen Yaëlle Brunssum 3/4 ex-aequo  

     

Kadetten Meisjes Streng Caytlinn Fürst/Lybrae 2
e
 

 Ge Lisa Red Stars 3/4 ex-aequo  

     

Pupillen Meisjes Niessen Veerle Kluis Kampioen van Nederland 

 Verhaegh Maud Red Stars 2
e
  

     

Welpen Meisjes Kusters Carlijn Fürst/Lybrae 2
e
  

     

Welpen Jongens v. Oost Kas Wijzenbeek/Westa 3/4 ex-aequo  

Bron: nttb.toernooi.nl  
 
De volledige uitslagen, ook van het dubbelspel, met een kampioenstitel bij de kadetten voor Erik Agamyan 
(Wijzenbeek/Westa) staan op www.nttb.nl  

 

Boetes: 
 

De laatste boetelijst van deze Voorjaarscompetitie staat op de laatste pagina van dit bulletin. 
In vergelijking met dezelfde periode in 2012 zijn er dit 51 minder. Wordt vergeleken met de Najaarscompetitie 2012 is het 
aantal boetes gedaald met 22. 
Bij wijze van proef, is het aantal boetes voor foutief ingevulde gamestanden over het algemeen niet toegepast. Alleen als 
er op het wedstrijdformulier ‘een zootje van was gemaakt” werd een boete opgelegd. Opvallend was, dat tegen het einde 
van de competitie deze slordigheidsfout weer toenam. 
Ook in de komende Najaarscompetitie zal de controle of de gamestanden op de wedstrijdformulieren goed worden 
ingevuld, blijven bestaan. Als er een structurele verbetering is waar te nemen, zal deze zeker een afspiegeling in de 
gepubliceerde boetelijst weergeven.     
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Boetelijst: 

 
 
 
    

 

http://www.tablestars.nl/

