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08-11-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 23-45-13  
 

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: 
. 

ʬ Met nog 2 speelrondes voor de boeg, mogen wedstrijden alleen nog maar vóóruit worden gespeeld. 

ʬ In de DUO competitie 1
e
 klasse worden nu Play-offs gespeeld. De verenigingen zijn zondagavond al in het bezit 

gesteld van het speelprogramma. In NAS is het programma inmiddels ook aangemaakt. De uitslagen dus gewoon 
via NAS ‘boeken’. 

ʬ Het volledige programma van deze Play-offs. staat op www.nttblimburg.nl . 

ʬ Seta kan overmorgen al een klein feestje vieren; dan is de promotie naar de 3
e
 divisie een feit. 

ʬ Ook Kluis zal de promotie naar de 3
e
 divisie wel niet meer uit handen geven.   

ʬ De 3
e
 divisieteams van Megacles en Landgraaf zitten in zwaar weer en zullen een stap terug gaan doen. 

ʬ Hoe de overige Limburgse teams in de landelijke competitie scoren kan worden bekeken op www.nttb.nl . 

ʬ Op de website van de afdeling Limburg staat een enquête van de SLT (Trainers), die tot 20 november kan 
worden ingevuld. 

ʬ Ook wordt daar aandacht besteed aan de geplande forse contributieverhoging door de NTTB, noodzakelijk omdat 
de subsidiekranen in de laatste jaren zelfs niet meer druppelen. Het principe op dit moment is heel eenvoudig: 
Klein krijgt minder en Groot krijgt meer. 

ʬ Wilt u uw mening kwijt dan kan dit via de website aan beide bondsraadsleden.  

ʬ Maar wilt u een mening met alle verenigingen delen, gebruik dan het Infobulletin als klankbord. 

ʬ Het secretariaat van CZ is volgende week van maandag t/m vrijdag niet bezet. Bij dringende zaken contact 
opnemen met Frank Moonen.  

ʬ Ook verschijnt er volgende week geen Infobulletin. 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 

 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

10425 Destatec 2 - Wijzenbeek/Westa 4 30-11  
Naar andere datum. Invitatie speler W/W 
voor NTTB toernooi. 

       

30123 Wijzenbeek/Westa 5 - ’t Belke 1 09-11  Aanvang 13.30u. 

35120 Ready 1 - Armada 3 16-11  Speelzaal Armada Horst. Aanvang 14.00u 

  

WIJZIGINGEN: 

 

Elsloo 72 Secr. wordt L. Wijnen, tel. 043-3642304, e-mail winnielou@home.nl  

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN NAJAARSCOMPETITIE: 

 

Senioren op 30 november. Jeugd op 07 december. 
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 VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (01):
 

TEAMINGAVE AFDELING LIMBURG 

 
 

NIEUWE TEAMS MOETEN UITERLIJK 20 DECEMBER OM 23.59U. IN NAS ZIJN INGEGEVEN**. 

 

DENK ER AAN DAT TEAMS ALTIJD OP SPEELSTERKTE MOETEN WORDEN AANGEMELD. DIT STAAT VERMELD IN HET 

(Zie ook de notitie in de laatste alinea op deze pagina).  COMPETITIEREGLEMENT BIJ ART. 24. 

Als daar vragen over zijn, vooraf kontakt opnemen met CZ competitiezaken@nttblimburg.nl . Daarmee wordt 
voorkomen dat teams niet kunnen worden goedgekeurd. 

** zie pag. 4 

 

VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (02): 
 

T.a.v. de teamopgave is het van belang rekening te houden met de tijdens de ALV besloten wijziging van het maximaal 
aantal spelers dat in een team mag worden aangemeld. 
Er is besloten, dat in het hoogst genummerde team maximaal 6 spelers mogen worden aangemeld.  
Voor wat betreft de jeugdcompetitie/starterscompetitie is het belangrijk dat de ‘Richtlijnen Competitie’ (CR) worden 
geraadpleegd. 
De competitiedata zijn in eerdere Infobulletins gepubliceerd. Afwijkingen van deze data, die overigens parallel lopen met 
de landelijke competitie, is niet mogelijk. Hoofdzakelijk omdat op de twee ‘vrije zaterdagen’ de NK wordt gespeeld, resp. 
de krokusvakantie roet in het eten gooit. 
 

VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (03): 
 

1. Alle spelers die aan de Voorjaarscompetitie 2014 willen deelnemen, moeten competitiegerechtigd zijn. (Uitgezonderd 
Starters). Spelers moeten bovendien met ingang van 1 december als CG in NAS zijn aangemeld.  

2. Ook nieuwe spelers moeten per 1 december als lid (én CG) zijn aangemeld in NAS. Dus steeds met terugwerkende 
kracht aanmelden. Anders herkent NAS de speler niet. 

3. Ook Starters moeten per 1 december op de ledenlijst staan. Als een latere datum wordt aangegeven kunnen ook 
deze spelers niet in een team worden opgenomen.  

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

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

 

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 lidmaatschap 1 december. 
B. Houd er rekening mee, dat er enkele dagen zitten tussen de aanvraag en het toewijzen van een bondsnummer. 
C. Let op de leeftijdsgrens bij het samenstellen van de nieuwe Startersteams. Spelers die in de Voorjaarscompetitie 

bij de Starters spelen mogen op 31 december niet ouder zijn dan 12 jaar.  
D. Starters, ingevallen in de reguliere jeugdcompetitie mogen niet meer in de Starterscompetitie uitkomen. 
E. De poulewinnaars bij de Startersteams moeten ook in de reguliere jeugdcompetitie worden ingedeeld.  
F. De verenigingen waaraan een dispensatie was verleend m.b.t. de Starterscompetitie, krijgen die geen 2

e
 keer. 

G. Kijk voor de overige regels voor Startersteams in de 'Richtlijnen Competitie' op pagina's 2 en 5. 
 

Indeling van Seniorenteams: 
a) Teamsamenstelling op basis van speelsterkte is verplicht.  

Er zullen vanaf de Voorjaarscompetitie geen dispensaties worden verleend aan spelers die in een hoger 
genummerd team willen worden aangemeld maar gezien hun speelsterkte daar niet thuis horen. 

b) Teamindeling in NAS ingeven op basis van het (begin december) 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. In deze klassen 

wordt dus wel op de eerder genoemde vrije zaterdagen gespeeld. 
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 VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (03) vervolg:
 
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 Najaar 2013 worden vastgesteld. 

 

 VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (04):
 

Vooruitlopend op de competitie-indeling kunnen de verenigingen nu al zaalwensen kenbaar maken. Deze dienen 
per e-mail te worden gezonden aan competitiezaken@nttblimburg.nl . (Venlo heeft dit vandaag als eerste al gedaan!).  
Alleen een vermelding in de kolom 'Opmerkingen' in NAS over de zaalbeschikbaarheid is niet voldoende. 
Het is een herhaling….. “Het samen thuis spelen van alle teams” kan door de ACL niet worden gegarandeerd. Ook 
verzoeken om een ‘regionale’ indeling van teams bij de Senioren spelend in klassen hoger dan de 4

e
 en 5

e
 klasse, heeft 

weinig zin. In de Najaarscompetitie was dit zelfs in 4
e
 én 5

e
 klasse niet mogelijk, gezien het aantal aanmeldingen.  

 

Zoals eerder al aangegeven kan niet worden afgeweken van de voorgeschreven competitiedata.  
Verenigingen dienen interne activiteiten op de competitiedata af te stellen. 
De data van de beslissingswedstrijden worden in de loop van de Voorjaarscompetitie bekend gemaakt. 
 

VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (05): 
 

Ook de tekst in onderstaand kader is al vaker gepubliceerd, maar herhaling blijft zinvol. 
 

 

Als bij een vereniging nieuwe leden/spelers worden aangemeld, die eerder bij een zustervereniging 
hebben gespeeld, dienen deze nieuwelingen steeds te worden aangemeld onder het bestaande 
bondsnummer. Bovendien moet het nieuwe lidmaatschap op 1 december 2013 ingaan, als het een 
competitiespeler betreft.. 
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.  
 

 

PLATFORMOVERLEG: 
 

 

Woensdag jl. werd in Sittard een bijeenkomst gehouden voor alle verenigingen met als enig onderwerp de bespreking 
van de voorgestelde wijziging in de speelwijze van de jeugdcompetitie. 
De opkomst was bevredigend te noemen. Bijna alle verenigingen waarvan jeugdteams aan de competitie deelnemen 
waren aanwezig,  
De argumenten door CZ ingebracht in haar conceptvoorstel kon de meerderheid niet overtuigen. Die blijft van mening 
dat de lange speelduur van wedstrijden, in combinatie met het grote gevarieerde vrijetijdsaanbod, geen argument is 
waarmee de afname van het aantal jeugdspelers te verklaren valt.  
Voor het invoeren van de DUO competitie in de jeugdcompetitie kon diezelfde meerderheid de handen niet op elkaar 
krijgen. Ook voor een aantal variaties daarop, (extern ingebracht) kon men niet warm lopen.  
 
Tenslotte werd gekozen voor een advies aan het AB, om in de komende Voorjaarscompetitie een proef te starten. 
Daarbij de verenigingen de mogelijkheid geven in de 4

e
 en 5

e
 klasse teams in te schrijven voor zowel een DUO 

competitie, als voor de reguliere competitie.  
Deze DUO competitie zal op dezelfde wijze worden gespeeld als de Starterscompetitie. Spelers moeten echter wel 
competitiegerechtigd zijn.  
Aan het einde van de Voorjaarscompetitie kan dan worden geëvalueerd.**.  
 
Het afdelingsbestuur dat donderdag 7 november (vandaag dus) bijeen was, heeft besloten het advies van het P.O. 
vooraleerst over te nemen. 

 ** zie pag. 4  
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EXTRA: 
 

 De beslissing van het Afdelingsbestuur maakt een aantal ‘administratieve’ mededelingen noodzakelijk. ** 

1. Alle spelers moeten per 1 december 2013 competitiegerechtigd (CG) zijn. 
2. Als einde inschrijftermijn voor de proef met de DUO competitie 4

e
 en 5

e
 jeugdklasse, geldt 13 december.  

3. Bij een onvoldoend aantal inschrijvingen, kunnen de teams alsnog in de reguliere competitie worden aangemeld. 
4. Het maximum aantal spelers per team wordt op 3 vastgesteld. 
5. Als er een 4

e
 en een 5

e
 klasse kan worden samengesteld, mogen de spelers onderling in deze klassen invallen. 

6. Invallen in teams in de reguliere competitie 4
e
 en 5

e
 klasse is toegestaan, evenals het omgekeerde. 

7. De teams spelen ook voor een kampioenschap waarbij de mogelijkheid bestaat, dat dit op een soortgelijke wijze 
geschiedt als in de Starterscompetitie. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen/teams.   

8. Er is geen leeftijdsgrens van toepassing. (Bij de Starters is 12 jaar de maximum leeftijd). 
9. Het speelsysteem is gelijk aan dat bij de Starters. (2×2 of 2×3 of 3×3).  

 

Belangrijk: 
 

 Deze nieuwe competitievorm is voorlopig nog niet in NAS beschikbaar. Ze wordt pas in NAS aangemaakt als er 
een voldoende aantal teams zijn aangemeld. (CZ zal dan de teams in NAS aanmaken). 

 De inschrijving moet dan ook gebeuren via een e-mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl . 
 In deze e-mail moet bondsnummer en naam van de spelers per team worden vermeld en de klasse (4

e
 of 5

e 
) 

waarin de vereniging denkt, dat het team kan worden ingedeeld. 
 De definitieve indeling zal door CZ plaatsvinden, aan de hand van de rating Najaarscompetitie. 
 Als er op 13 december te weinig inschrijvingen zijn ontvangen, krijgen de betrokken verenigingen bericht. Dan is 

er nog een week de tijd om het/de team(-s) in te schrijven in de reguliere jeugdcompetitie. 
 Verder blijven ook voor deze competitie het Competitiereglement en de Richtlijnen Competitie van kracht. 

 
Bij onduidelijkheden of opkomende vragen is het zaak deze te stellen via  competitiezaken@nttblimburg.nl  
  

WEDSTRIJDFORMULIEREN: 
 

November is aangebroken en de uitnodigingen voor de Limburgse Kampioenschappen zijn verzonden. Dan is het 
gebruikelijk dat er wordt gevraagd de boekjes met wedstrijdformulieren (niet de DUO competitie) te bestellen bij CZ.  
Dit kan per e-mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl en er mag lang over worden gedaan. Bestellingen kunnen worden 
gedaan tot 15 december a.s. en zullen zoals gebruikelijk op zondag 13 januari tijdens de LK in ontvangst kunnen worden 
genomen. Tussen 12.00-13.00u. liggen de boekjes gereed in het restaurant van de sporthal in Panningen. 
De wedstrijdformulieren voor de DUO competitie dienen (voorlopig) nog steeds via www.ntttblimburg.nl te worden 
gedownload.     
 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
LJM-1 op zondag 24 november 2013 in Heerlen. De klassenindeling staat sinds jl. maandag op de website van de 
LJM www.limburgse-jeugdmasters.nl.  
Blijf deze website volgen, omdat daar ook steeds de mutaties worden bijgewerkt. 

 

TOERNOOIUITSLAGEN: 
 

Tor nu toe was het gebruikelijk, dat resultaten van de Limburgse deelnemers aan de landelijke tornooien steeds in het 
Infobulletin werden opgenomen. Eigenlijk een doublure die bovendien steeds met enige vertraging op donderdag na het 
toernooi werd gepubliceerd. 
Sinds geruime tijd zijn deze uitslagen ook op www.nttb.nl terug te vinden, via het submenu  TOERNOOI UITSLAGEN  
Bovendien real time, zonder enige vertraging. Daarom zullen geen algemene publicaties van uitslagen uit deze 
toernooien meer in het Infobulletin worden opgenomen. Alleen in bijzondere gevallen zal er nog aandacht aan landelijke 
toernooien worden besteed. 
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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN: 

 

De UITNODIGING LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2014 is aan de verenigingen 
toegezonden. In dezelfde e-mail is ook het inschrijfformulier opgenomen.  
 
Op 11 en 12 januari 2014 is Panningen the-place-to-be voor alle liefhebbers, die wel 
weer eens willen weten, wie er de beste in zijn klasse is. 
De jeugdspelers zullen op zaterdag actief zijn, terwijl de senioren de zondag invullen.  
De documenten zijn ook op de website van de afdeling Limburg www.nttblimburg.nl 
gepubliceerd. 

 
Nogmaals de herhaling van het eerdere bericht, dat bij het aanmelden van de deelnemers het meegezonden Excel 
inschrijfformulier moet worden gebruikt.  
Laatste dag van inschrijving is zaterdag 30 november Inschrijvingen per e-mail aan lk2014@nttblimburg.nl .  
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