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26-09-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 20-39-13  
 

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: 
 

Ɋ Slechts één pagina Nieuws. Dus eigenlijk niets nieuws onder de septemberzon. 

Ɋ Herhaling: het Competitiereglement Afdeling Limburg versie 16 (CR) is twee weken geleden verzonden aan de 
secretariaten. Met het verzoek dit reglement (onder andere) aan de WS door te zenden. 

Ɋ Nog een herhaling: Wijzigingen van wedstrijden aanvragen alleen per e-mail met het akkoord van de 
tegenstander bijgevoegd.  

Ɋ Uitstel van wedstrijden wordt alleen verleend, als is voldaan aan de regels zoals die in de ‘Richtlijnen Competitie’ 
zijn opgenomen. Op pagina 1 en 2 van deze richtlijnen (RC) is e.e.a. uitvoerig toegelicht. 

Ɋ De volledige P/D-regeling staat op de website www.nttblimburg.nl .  
 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 

 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

10325 Brunssum 3 - Wijzenbeek/Westa 3 05-10 04-10 Aanvang 19.00u. 

11408 Kluis 6 - Brunssum 6 28-09 04-10 Aanvang 19.00u. 2T. 

11509 Fürst/Lybrae 7 - Maastricht 4 28-09  Aanvang 13.30u. 

33110 Armada 2 - Megacles 6 05-10 16-11 Ruiling 

33125 Megacles 6 - Armada 2 16-11 05-10 Ruiling 

       

 

WIJZIGINGEN: 

 

t Belke  Wedstrijdsecretaris is Rik Houx, tel. 06 11483017, e-mailadres nttbcompetitie@belke.nl  ‘’

 

P/D-regeling NAJAARSCOMPETITIE 2013: 

 

De Promotie/Degradatie voor de komende competitie blijft in grote lijnen 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.  

Het schema daarvan staat nu op www.nttblimburg.nl . 
Let op de toevoeging op pagina 7. 
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