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19-09-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 19-38-13  
 

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. 

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

 

ALGEMEEN: 
 

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

ⱷ De start van de \Najaarscompetitie, zoals gebruikelijk, geroutineerd van start, hoewel er vlak voor het weekend 
nog enkele teamwijzigingen werden aangevraagd. 

ⱷ Bovendien werden twee wedstrijden op het laatste moment door de ACL naar een later tijdstip verplaatst. 

ⱷ Competitiereglement versie 16 verzonden aan de secretariaten.  
 

LANDELIJKE COMPETITIE JEUGD (start): 

 

De Limburgse jeugdteams gingen met wisselend succes van start. In de A-klasse won Kluis 1 royaal van tegenstander 
Shot uit Zwijndrecht, 
In de B-klasse won Red Stars 1 met ruime cijfers van Litac uit het Gelderse Lichtenvoorde. Kluis 2 verloor in Gouda nipt 
van Ilac, terwijl Megacles 1 in Grootebroek met forse cijfers ten onder ging. 
In de C-klasse startten de teams van Brunssum en Fürst/Lybrae met royaal verlies, terwijl in de Limburgse derby Venlo 1-
Megacles 2 de winst naar de thuisclub ging. 
 

LANDELIJKE COMPETITIE SENIOREN (start): 

 

In de eredivisie wonnen de heren van Wijzenbeek/Westa zoals verwacht van Pecos. 
Het damesteam van de vereniging verloor in de eredivisie bij de dames vorige week de eerste wedstrijd met royale cijfers 
in Veenendaal. Het team van Fürst/Lybrae heeft in deze klasse al twee wedstrijden gespeeld, die beiden met bijna 
maximale cijfers werden verloren. 
Ook Panningen 74 speelt deze competitie in de eredivisie en start zaterdag met een thuiswedstrijd tegen streekgenoot 
AnytimeFitness/Westa. 
De overige damesteams komen uit in de 2

e
 divisie, waar Destatec in Swalmen won van het Rotterdamse Alexandria, 

terwijl AnytimeFitness/Westa de wedstrijd tegen Red Stars eveneens winnend wist af te sluiten.  
 
In de 2

e
 divisie heren mag de overwinning van debutant Sittard  op het Gelderse BIT.nl als verrassing worden 

aangemerkt. 
Ook Kluis 1 en Wijzenbeek/Westa 2 gingen met winst naar de kantine, waarbij de laatste deed na het Limburgse 
onderonsje tegen Red Stars. 
De 3

e
 divisie tenslotte kon het team van Falco na afloop tevreden met de behaalde winst in eigen speelzaal, een drankje 

pakken. Ook TTC opende het seizoen met een overwinning in de thuiswedstrijd tegen JCV (Vught).  
De trip van Red Stars 2 naar Nieuwegein was minder succesvol en leverde verlies op. Eenzelfde lot was Landgraaf 
toebedeeld, omdat in Veghel met de minimale cijfers werd verloren. 
In Weert tenslotte ging Megacles ten onder tegen kampioenskandidaat Never Despair. Dat dit verlies echter geheel 
onverwacht met de maximale cijfers gebeurde, was een hele domper.          
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WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 

 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

11107 Panningen 74 1 - Megacles 6 28-09  Aanvang 13.30u. 

11110 Helden 67 2 - Panningen 74 1 05-10 29-09 Aanvang 19.00u. 2T. 

11212 Falco 2 - Kluis 5 05-10 19-10  

11218 Kluis 5 - Fürst/Lybrae 6 14-09 Uitg.  

       

25111 Minor 1 - Elsloo 72 3 05-10  Aanvang 11.00u. 

32105 Destatec 2 - Landgraaf 7 19-10   Vervangende datum toegestaan 

34111 Minor 2 - Panningen 74 4 05-10  Aanvang 11.00u. 

 

P/D-regeling NAJAARSCOMPETITIE 2013: 

 

De Promotie/Degradatie voor de komende competitie blijft in grote lijenen gelijk aan de voorgaande competitie. 
Ook deze keer promoveren de nrs. 1 en 2 van de Hoofdklasse naar de 3

e
 divisie. Afhankelijk van de Limburgse 

degradanten uit de 3
e
 divisie, is de P/D-regeling in fases opgebouwd. Een schema daarvan staat op www.nttblimburg.nl . 

Er is echter een ietwat ongebruikelijke degradatieregeling noodzakelijk in de 4
e
 klasse. Doordat het aantal ingeschreven 

teams in deze klasse  onverwacht sterk verminderde, bleven maar 3 poules over. In 4A werd bovendien te elfder ure een 
team teruggetrokken. De automatische degradatie van de nrs. laatst in de 3

e
 klasse is deze competitie niet van 

toepassing. De degradatie van de vier nrs. laatst uit deze klasse zal via extra wedstrijden worden beslist. 
Samengevat: 

 Uit de 4
e
 klasse zullen de kampioenen promoveren. 

 Alleen uit 4A en 4B zullen beide nrs. laatst degraderen. Uit de ontstane 5-poule in 4C zal geen degradatie 
plaatsvinden. Het team dat in 4C is teruggetrokken wordt geacht te zijn gedegradeerd. 

 Uit de 5
e
 klasse zullen de nrs. 1 en 2 aan het einde van de competitie promoveren naar de 4

e
 klasse.  

 De degradatie in de 3
e
 klasse zal nu plaatsvinden door het spelen van een of meerdere 

beslissingswedstrijd(en) door de nrs. laatst in deze klasse.     
 
Alle beslissingswedstrijden bij de senioren worden op 30 november gespeeld. 
 
De geheel afwijkende P/D-regeling in de DUO Competitie is het Infobulletin van vorige week gepubliceerd.  
Het totale (schematische) overzicht zal in de loop van de volgende week op www.nttblimburg worden gepubliceerd. 
 

 SPEELWIJZE DUO- en STARTERSCOMPETITIE:
 

Om misverstanden te voorkomen:  
De DUO-competitie wordt op dezelfde wijze gespeeld als de Starterscompetitie. Standaard spelen 2 spelers × 2 spelers. 
Er is de mogelijkheid dat een team met 2 spelers speelt tegen een team met 3 spelers. In beide gevallen spelen alle 
spelers 2 wedstrijden en wel zodanig, dat van een 3-team speler A of X 2× een enkelspel spelen en beide overige spelers 
1× in een enkelspel en samen het dubbelspel spelen.  
Ook het spelen van 3 × 3 spelers is toegestaan. De speelwijze hier is zodanig dat A en Y 2× een enkelspel spelen, terwijl 
beide overige spelers tegen elkaar dubbelen. Ook in NAS wordt op deze wijze het P.R. van elke speler berekend. 
Het leek allemaal heel duidelijk, maar sinds het weekend zijn nu toch maar op de wedstrijdformulieren de ‘letters’ bij het 
dubbelspel ingevuld. Download de aangepaste formulieren via www.nttblimburg.nl . 
 

COMPETITIEREGLEMENT: 

 

Gisteren is door CZ het Competitiereglement (CR) aan de verenigingssecretarissen toegezonden. In dit reglement zijn de 
aanpassingen van art. 23 en 35 toegepast. Aan de secretarissen is verzocht het CR intern te distribueren, o.a. aan de 
wedstrijdsecretarissen. 
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LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
 
Bij herhaling de data van de Limburgse Jeugdmasters 2013-2014, waarvoor tot en met 15 oktober digitaal kan worden 
ingeschreven met de verenigings-inlogcode.  
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. 

 

VACATURE in LANDGRAAF: 

 

De vereniging Landgraaf is met grote spoed op zoek naar een trainer voor de jeugdspelers. Het is een job voor 2 avonden 
in de week, van 18.30u – 20.00u.  
Informatie voor belangstellenden kan worden ingewonnen door een mail te sturen aan het bestuur van TTV Landgraaf 

bestuur@ttvlandgraaf.nl . 
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