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12-09-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 18-37-13  
 

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 PostNL 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. 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄ 
 

NAJAARSCOMPETITIE 2013: 

 
 ALGEMEEN:

 

Ⱡ Er zijn nog enkele wijzigingen in het programma aangebracht. Kijk steeds in NAS voor de juiste speeldatum. 

Ⱡ Sittard 3 wint op 10 augustus beslissingswedstrijd tegen Landgraaf 4 en wordt daardoor 1
e
 klasser. 

Ⱡ In de 4
e
 klasse toch nog een aanpassing omdat een team van Sibbe MC is komen te vervallen. 

Ⱡ Ook in de 5
e
 klasse bij de Jeugd; daar is een team van Brunssum te elfder ure opgeheven. Zie verder pagina 5. 

Ⱡ Let op de aanvangstijd van de wedstrijden bij Megacles op 16 nov. 

Ⱡ Nieuwe speelzaal voor de Meppers in de Duo competitie en ook voor Red Stars, maar daar pas vanaf ca. 26-10.  

Ⱡ Wijzigingen van wedstrijden aanvragen alleen per e-mail met het akkoord van de tegenstander bijgevoegd. 
 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
De data van de Limburgse Jeugdmasters 2013-2014 zijn bekend. De Organisatie LJM heeft dit op 31-08 jl. in de 
Nieuwsbrief laten weten. 
De inschrijving is zoals gebruikelijk alleen digitaal mogelijk via de inlogcode die de verenigingen hebben. Inschrijven is 
mogelijk tot en met 15 oktober.   
LJM-1 op zondag 24 november 2013 in Heerlen. 
LJM-2 op zondag 2 februari 2014 in Weert. 
LJM-3 op zondag 23 maart 2014 in Swalmen. 
LJM-4 op zondag 13 april 2014 in Venray.  
LJM-finale op zondag 25 mei 2014 in Maasbracht. 

 

IEDEREEN VEEL GELUK, 
MAAR OOK HEEL VEEL 
SPEELPLEZIER!  
 
 

WEER VAN START 
OP WEG NAAR EEN 
KAMPIOENSCHAP? 
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WIJZIGINGEN: 

 

De Meppers (W) Nieuwe speelzaal, Pastoor Schulpenstraat, Wijlre. (Achter de, nu afgebroken, oude school). 
Red Stars Nieuwe speelzaal van de vereniging is vanaf 26 oktober beschikbaar. Voorlopig dus allen nog 

naar het vertrouwde adres Kiosk 1A, Venray.   
Als het zover is wordt het nieuwe adres (….aan de Zuidsingel) gepubliceerd. 

Wap IN WS, Jack Lensen e-mailadres gewijzigd in jackenineke@ziggo.nl  
 

 

JEUGDRANGLIJSTTOERNOOIEN: 
 

In de Nieuwsbrief van de NTTB van augustus jl. werd nog eens aandacht besteed aan de nieuwe opzet van de 
ranglijsttoernooien. Zoals bekend zijn er nu alleen nog maar A en B licenties bij de jeugd. Er mag worden gesteld, dat bij 
de vernieuwing van de jeugdranglijsttoernooien begrijpelijkerwijze met een ‘scheef oog’ naar de al meer dan 10 jaar 
gebruikte succesformule van de LJM is gekeken.   
In onderstaand kader wordt de tekst uit de Nieuwsbrief integraal weergegeven. Uitgebreidere informatie kan van de 
website www.nttb.nl worden gedownload. 
 

 
Sinds 1 juli 2013 bestaan er geen C- en D-licenties meer. Tegelijkertijd vinden er enkele belangrijke wijzigingen plaats 
in de toernooien, voorheen dus de C en D-Jeugdranglijsttoernooien.  
 
De belangrijkste wijzigingen zijn:  

 De toernooien zijn voor alle jeugdspelers die geen A- of B-licentie hebben. Indien er te weinig meisjes 
inschrijven kunnen welpen worden gecombineerd met pupillen en kadetten met junioren 

 Welpen die geen A-licentie hebben kunnen ook aan deze toernooien deelnemen (bij de welpen zijn geen B-
licenties). Indien het deelnemersveld bij de welpen voldoende sterk is zal aan de winnaar van het toernooi een 
A-licentie worden verleend 

 1
e
 ronde grote meerkampen, minimaal zeskamp 

 De nrs 1 en 2 van elke meerkamp spelen vervolgrondes (geen troosttoernooi meer). Deze worden uitgespeeld 
zo ver als nodig is voor het aantal direct te halen B-licenties. Per klasse wordt minimaal 1 B-licentie verleend. 
Indien het aantal deelnemers in een klasse groot is, kunnen meer B-licenties worden toegekend. Dit aantal 
wordt per toernooi direct na de sluitingsdatum van de inschrijving bepaald 

 Naast de direct te verdienen B-licenties zijn er op elk van de 5 toernooien punten te verdienen om je te 
kwalificeren voor een finaleronde in maart, waar nog eens extra B’s en deelname NJK-B te verdienen zijn. De 
beste 24 spelers per klasse die na de vijf toernooien nog geen B-licentie hebben gehaald, spelen in deze finale 
voor 4 B-licenties 

 
Te verkrijgen aantal punten per toernooi: 

Plaats Punten/Licentie 

1 B-licentie 

2 25 

3-4 20 

5-8 15 

9-16 10 

3
e
 plaats groep 5 

4
e
 plaats groep 3 

5
e
 plaats groep 2 

6
e
 plaats groep 1 

 
Indien er meer dan 1 B-licentie wordt toegekend krijgt de hoogst geëindigde die geen B-licentie krijgt 25 punten, 
enzovoort. 
  

Bron: Nieuwsbrief NTTB 29-08-2013 
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MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 

Uitslag stemming Wijziging Competitiereglement Afdeling Limburg. 
 
Op de ALV van 29 juni jl. heeft de vergadering besloten om voorgestelde wijzigingen in de competitie nog even aan te 
houden en dit schriftelijk af te handelen.  
De uitkomst hiervan zou gelijk zijn aan een schriftelijke stemming gehouden tijdens de ALV en er moest een minimale 
respons zijn van de helft+1 van het totaal aantal aangesloten verenigingen.  
De sluitingsdatum werd gesteld op 31 augustus 2013. 
De uitkomst van deze stemming is nu bekend. 
 
Respons 
Er zijn 49 verenigingen aangesloten bij de afdeling Limburg er zijn 48 verenigingen aangeschreven. Dit komt doordat de 
vereniging Fürst/Manderveld alleen in de landelijke competitie uitkomt en geen belang heeft bij deze stemming. 
 
Van de 48 aangeschreven verenigingen hebben er 28 gereageerd. Hierdoor is voldaan aan de gestelde voorwaarden van 
de ALV van 29 juni jl. 
Bij de respons is rekening gehouden met het aantal in NAS geregistreerde leden per 1 september 2013. 
De uitkomst van deze stemming via e-mail is dan ook geaccepteerd als een stemming gedaan door de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Vragen en antwoorden Er werden drie vragen gesteld: 

1. Art 35 Beslissingswedstrijden 
Dubbelspel bij beslissingswedstrijden vervallen. 
15 verenigingen zijn akkoord (770 leden) 
5 verenigingen maakt het niet uit (153 leden) 
7 verenigingen zijn niet akkoord (424 leden) 
1 vereniging heeft geen mening (21 leden) 

2. Art 35 Beslissingswedstrijden 
ACL bepaalt wijze waarop beslissingswedstrijden worden gespeeld. 
21 verenigingen zijn akkoord (928 leden) 
7 verenigingen maakt het niet uit (440 leden) 

3. Art 23 Maximum aantal spelers in hoogst genummerde team 
Maximum naar 6 spelers 
13 verenigingen zijn akkoord (675 leden) 
3 verenigingen maakt het niet uit (69 leden) 
11 verenigingen zijn niet akkoord (621 leden) 
1 vereniging heeft geen mening (3 leden) 

Conclusie 
Vraag 1: dubbelspel vervalt bij beslissingswedstrijden, 
Vraag 2: ACL bepaalt de wijze van spelen bij beslissingswedstrijden, 
Vraag 3: Het maximaal aantal spelers in het hoogst genummerde team wordt 6 (zes). 

Noot: 
1. De beslissing genomen bij 3 is nog niet van toepassing voor de Najaarscompetitie 2013. Bij de teamopgave 

Voorjaarscompetitie 2014 zal het hoogst genummerde team nog maar uit 6 spelers mogen bestaan. 
       2.  Het CR zal worden aangepast en per e-mail aan de (wedstrijd-)secretarissen worden toegezonden. 
 
Bovenstaande tekst is ook op www.nttblimburg gepubliceerd. 
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RATING SENIOREN: 

 

Voor het bepalen van de P.R. (…de rating) zijn door landelijk licentiefunctionaris (Jacek Offierski) de basisgetallen voor 
de Najaarscompetitie 2013 in de afdeling Limburg vastgesteld. 
 
Hoofdklasse   375  Promotieklasse  345  1

e
 klasse  310 

2
e
 klasse  260  3

e
 klasse  195  4

e
 klasse  150 

5
e
 klasse    90 

Duo 1
e
   250  Duo 2

e
   190  Duo 3

e
      95   

 

P/D REGELING DUO COMPETITIE: 

 

Door ACL Frank Moonen is een afwijkende P/D regeling voor de 1
e
 klasse van de DUO competitie vastgesteld. 

De WS van de verenigingen die in deze klasse zijn ingedeeld hebben op 05-09 jl. een e-mail ontvangen. 
 
In onderstaand kader is de verzonden tekst terug te lezen.  
  

 

Promotie-Degradatie regeling Najaarscompetitie 2013 DUO competitie 1
e
 klasse. 

 

 De 8 teams in de 1
e
 klasse spelen een halve competitie (7 wedstrijden). 

 Deze wedstrijden worden gespeeld in de weken 38, 39, 40, 41, 43, 44 en 45. 
(programma zie www.nttblimburg.nl) 

 Vervolgens gaan de nummers 1 t/m 4 naar de kampioenspoule. 

 De nummers 5 t/m 8 gaan naar de degradatiepoule. 
 
In de kampioenspoule wordt in de halve finale over twee wedstrijden (uit en thuis)  
gestreden om een plek in de finale. 
 
Nummer 4 - Nummer 1 (return 1 week later) Week 46+47 
Nummer 3 - Nummer 2 (return 1 week later) Week 46+47 
 
Is de stand na die twee duels gelijk (bijvoorbeeld 3-2 en 2-3) dan wordt de meerkampregel toegepast.  

 
Winnaars van beide halve finales spelen de FINALE over twee wedstrijden. 

Het hoogstgeplaatste team uit de reguliere 8-kamp speelt daarbij de 2
e
 wedstrijd thuis. 

(Overigens kan in onderling overleg worden besloten de wedstrijden om te draaien). 
 
Finale 1

e
 wedstrijd wordt gespeeld in week 48. De return in week 49. 

 
 
In de degradatiepoule spelen alle teams nog één keer tegen elkaar (dus nog 3 wedstrijden) 
Deze wedstrijden worden gespeeld in de weken 47, 48 en 49 
 
De in de reguliere competitie behaalde punten tellen in de degradatiepoule ook mee!!!  

 
Het programma voor deze drie rondes zal na de reguliere competitie bekend worden gemaakt. 
Teams die tot dat moment slechts 3x thuis speelden, hebben in het vervolg recht op nog twee 
thuiswedstrijden. 
 
Na deze drie rondes, degradeert nummer laatst naar de 2

e
 klasse van de DUO competitie. 

 
Eindigen twee of meerdere teams gelijk, dan wordt gekeken naar het onderling resultaat van alle 
onderling gespeelde wedstrijden.  

Is dat ook gelijk (bijvoorbeeld 3-2 en 2-3), dan volgt een beslissingswedstrijd(-en) in een neutrale zaal  
in week 50 om te bepalen welk team degradeert). 
 

Vragen of onduidelijkheden? Mail naar ACL Frank Moonen competitieleider@nttblimburg.nl. 
 

 
De P/D regeling in de zaterdagcompetitie zal, m.u.v. 4

e
 klasse, grotendeels ongewijzigd blijven.  

De publicatie, c.q. plaatsing op www.ntttblimburg.nl  volgt over ca. 2 weken.  
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WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 

 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

29102 Kluis 6 - Vijlen 72 3 14-09 Uitg. 
Verzoek Vijlen. Begrafenis. Wedstrijd 
wordt op een DDW-dag gespeeld. 

       

 

Bij de Jeugd zijn  in de 5
e
 klasse de poules B-C-D opnieuw ingedeeld. Daardoor is er een 100% regionale indeling 

ontstaan. Weliswaar met 2 teams van Fürst/L in één klasse. De vereniging heeft daar geen problemen mee. 
De indelingsletters zijn door de ACL hier en daar gewijzigd, zonder dat dit zaalproblemen oplevert. Kijk in NAS voor het 
juiste speelschema.  

 

NIEUWSBRIEF AFDELING LIMBURG: 
 

Gisteren verscheen Nieuwsbrief nr. 23 van de hand van webmaster Wim Reubsaet. 
Met o.a. aandacht voor de maiden speech van de nieuwe voorzitter van de Afdeling Limburg, Hans Cloostermans, tijdens 
de ALV van juni jl.. 
Daarin onderstreepte Cloostermans met nadruk de noodzakelijke aanpak van de wijziging in de competitiestructuur van 
de jeugdcompetitie. Met dit statement gaf hij alle credits aan het tijdens deze vergadering ingebrachte discussiestuk over 
deze materie door de Werkgroep Competitiezaken (CZ). 
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