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13-01-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 02-03-14  
 

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 verzenden aan  
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. 

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

KRACHTIG 
 

∏ De wedstrijden in de 7-poules bij de senioren starten op 25 januari en er zal ook worden gespeeld op 22 februari. 
Daardoor eindigen deze competities ook later dan gebruikelijk.  

∏ Ook bij de jeugd zijn er een aantal afwijkende speeldata. En er zijn nog enkele wijzigingen aangebracht, 
hoofdzakelijk in de aanvangstijden van incidentele wedstrijden.   

∏ Het is belangrijk dat de verenigingen voordat de competitie van start gaat zelf nog even controleren of  er nog 
wijzigingen in hun programma’s zijn aangebracht.  

∏ In een aantal klassen is de start van de competitie al op 18 januari. Zowel bij de jeugd als bij de senioren. Dus is 
het opletten geblazen en wordt aanbevolen NAS zeker nog eens extra te raadplegen.  

∏ Wijziging aanbrengen, kan nu alleen nog via een verzoek aan CZ met een ingesloten akkoord van de tegenstander, 
per mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl . En ook dit is al enkele malen gebeurd. 

∏ Noteer in de agenda dat alle beslissingswedstrijden bij jeugd en senioren worden gespeeld op zaterdag 17 mei. 
∏ Het secretariaat van CZ (Jan Krewinkel), is vanaf woensdag 1½ week niet bezet. Voor wedstrijdaangelegenheden 

contact opnemen met Frank Moonen.  
 

WEDSTRIJDFORMULIEREN: 
 

In de Najaarscompetitie is bij een aantal verenigingen een proef gedaan met een aanpassing bij de wekelijkse inzending 
van de wedstrijdformulieren. 
De verenigingen konden bij wijze van proef de wedstrijdformulieren scannen en dan via de mail naar Rik Wijnands sturen. 
Ongeveer de helft van de ‘proefkonijnen’ maakte gebruik van deze mogelijkheid. Tevoren had men wel moeten aangeven 
of men de formulieren wilde scannen of op traditionele wijze (per post) bleef werken. 
 

Nu was deze proef natuurlijk niet zaligmakend, maar wij willen deze nu uitbreiden tot alle verenigingen. Er kan/moet een 
keuze worden gemaakt, hoe men in de komende Voorjaarscompetitie de verwerking van de wedstrijdformulieren wil 
afhandelen.  
Er zijn nu dus twee mogelijkheden: 

1. Formulieren scannen en per e-mail zenden aan rikwijnands@hetnet.nl. 
2. Formulieren per post zenden aan het bekende adres, Patrijzenpad 36, 5932 GK Tegelen.  

Er zijn echter ook twee voorwaarden: 
1. In beide gevallen, dus zowel bij het scannen als bij een postverzending dienen de gegevens uiterlijk op de 

woensdag van de e.v. week nadat de wedstrijd is gespeeld, binnen te zijn. Te late ontvangst wordt beboet. 
2. Verenigingen die in de Voorjaarscompetitie wensen te scannen, kunnen dit tot begin van de competitie 

kenbaar maken aan CZ competitiezaken@nttblimburg.nl . Blijft men op traditionele manier de formulieren 
inzenden, hoeft er niets te gebeuren. 

 

Het is dus “of/of”.    
Het zal duidelijk zijn, dat voor een van beide methodes gekozen moet worden, omdat anders de regelmaat en vooral ook 
het overzicht ontbreekt. 
Verenigingen kunnen te allen tijde tijdens de competitie van systeem wijzigen, maar dienen dit wel vooraf via een e-mail aan CZ 
melden. Het ingeven van de uitslagen in NAS (vóór zondag 12.00u.) blijft onverkort gehandhaafd.   
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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN: 
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JEUGDKLASSENTOERNOOI 2014 (herhaling): 

 

Zoals al vele jaren gebruikelijk, wordt er op de zaterdag tijdens de NK Senioren ((Zwolle,1 maart 2014) het 
Jeugdklassentoernooi gespeeld. Een toernooi tussen de 4 best geklasseerde jeugdspelers van HK t/m 4

e
 klasse uit de 

Najaarscompetitie 2013 in alle afdelingen. Namens de afdeling Limburg coördineert AB-lid Jeroen Vercoulen dit alles. 
 
De verenigingen worden verzocht uiterlijk 25 januari te melden als een van de geselecteerde spelers verhinderd is.  
Ook verhindering van de aangegeven reserves moet worden gemeld. Dit alles via een e-mail aan Jeroen Vercoulen, 
tenw@nttblimburg.nl . De afdeling Limburg neemt de inschrijfkosten voor haar rekening. 
De reiskosten zijn voor eigen rekening.  
 
Overzicht selectie Jeugdklassentoernooi NK 2014.  

 

 
  

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl
mailto:tenw@nttblimburg.nl


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 4 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

WIJZIGING ADRES: 

 

TTCN 72  secr. e-mailadres marcelenliliancreemers@kpnmail.nl  

 

WIJZIGING COMPETITIE: 

 

In Jeugdklasse 3A is het team van Smash 72 1 teruggetrokken. Er wordt geen team in de klasse toegevoegd, waardoor 
de poule uit 5 teams zal bestaan. 

 

INVALVERBODEN VOORJAARSCOMPETITIE 2014: 

 

In de Voorjaarscompetitie Senioren zijn onderstaande invalverboden opgelegd: 
 
Falco 2, H. Kengen voor team 1. 
Falco 3, P. Lardenoye, speelverbod voor team 3; mag alleen invallen in team 2. 
Landgraaf 5, F. Moonen en B. Theunissen voor team 4. 
Landgraaf 7,  J. Bäumler-Hanssen voor team 6. 
Landgraaf 8,  R. van Mierlo voor team 7. 
Landgraaf 9, F. Hoffmann en J. Verstappen voor team 7+8. 
 

P/D REGELING VOORJAARSCOMPETITIE (2e en 3e klasse): 

 

Zoals vorige week aangekondigd zal aan het einde van de Voorjaarscompetitie een aangepaste degradatieregeling 
gaan gelden voor de 2

e
 , 3

e
 en 4

e
 klasse. Nodig, door de eenmalige uitbreiding van de 2

e
 klasse naar poules van 7 teams. 

Door deze extra en afwijkende degradatieronde wordt de 2
e
 klasse bij het begin van de Najaarscompetitie weer 

teruggebracht tot de gebruikelijke poules van zes. 
 
Degradatie 
2

e
 klasse  nrs. 6 en 7 degraderen naar de 3

e
 klasse. 

3
e
 klasse  nrs. 6 degraderen naar de 4

e
 klasse. 

3
e
 klasse  nrs. 5 spelen een beslissingswedstrijd, op één dag om 1 plaats in de 3

e
 klasse. Deze wedstrijd is nodig, 

omdat er slechts 3 promovendi uit de 4
e
 klasse zijn. 

4
e
 klasse  nrs. 6 degraderen naar de 5

e
 klasse. 

4
e
 klasse  nrs. 5 spelen een beslissingswedstrijd, op één dag om 1 plaats in de 4

e
 klasse.    

 
Alle degradatiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 mei a.s.  
Het P/D schema zal uiterlijk eind januari weer op www.nttblimburg.nl staan. 
 
Als na afsluiting van de inzendingstermijn voor teams in de Najaarscompetitie 2014 blijkt dat er in de 2

e
 klasse een team 

(of meerdere teams) geen gebruik maakt van de Rechtplaats, zullen de als zesde geëindigde teams worden uitgenodigd 
om voor de vrijgekomen plaats te spelen. De datum voor een dergelijke wedstrijd zal door de ACL worden vastgesteld in 
de maand augustus. 
 
Bovenstaande moet geheel los worden gezien van de gebruikelijke P/D regeling. Het schema, is iets gewijzigd t.o.v. de 
Najaarscompetitie 2013. De oorzaak is dat in de Najaarscompetitie de PK uit 7 teams bestond. Het nieuwe overzicht zal 
eind januari worden gepubliceerd op www.nttblimburg.nl . 
 

WEDSTRIJDBOEKJES DUO COMPETITIE: 
 

Er zijn inmiddels wedstrijdboekjes voor de DUO competitie beschikbaar, die door de Afdeling Noord in opdracht zijn 
gegeven in de opmaak 2×2. De diverse speelmogelijkheden, zoals wij die bij de Starterscompetitie aanbieden, is elders 
niet toegestaan. Wij mogen bij Noord ‘meeliften’ en zullen voorlopig de verenigingen in de senioren DUO competitie 
binnenkort per ingeschreven team één exemplaar toezenden. Verenigingen met jeugdteams in de Starterscompetitie 
kunnen, indien zij dit wensen, ook een of meerdere exemplaren bestellen. competitiezaken@nttblimburg.nl . De 
formulieren voor 2×3 – 3×2 – 3×3, zoals bij de starters meestal wordt gespeeld, kunnen nog steeds van de 
downloadpagina van de afdeling Limburg worden gekopieerd.  
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