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07-02-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 04-06-14  
 

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 donderdag na de wedstrijd binnen zijn bij 
=>per post of per e-mail<=   

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: 
 

@ De start van de Voorjaarscompetitie overschaduwd door het overlijden van bondstrainer John Leenders. 
@ De wedstrijdsecretarissen hebben de ‘Richtlijnen Competitie’ versie 13 ontvangen. 
@ Noteer in de agenda dat alle noodzakelijke beslissingswedstrijden zowel bij de jeugd als bij de senioren worden 

gespeeld op zaterdag 17 mei. 
@ Sittard bij genomineerden van de NTTB ledenwerfactie. Uitslag op 1 maart a.s. in Zwolle. Kijk op www.nttb.nl .  
@ Door te verwachten wijzigingen bij PostNL uiterlijke datum aanleveren wedstrijdformulieren aangepast. 

 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

13103 Brunssum 1 - Elsloo 72 1 22-02  Naar DDW. Datum volgt 

23103 Fürst/Lybrae 4 - Landgraaf 8 22-02  Naar DDW. Datum volgt 

30402 Megacles 4 - Wijzenbeek/Westa 4 22-02  Uitgesteld. Ranglijsttoernooi 

30903 Maastricht 3 - Kerkrade 68 2  22-02 Aanvang 10.00u. 

31516 Fürst/Lybrae 5 - Falco 2 22-02  Aanvang 13.30u. 

       

       

 

WIJZIGINGEN AANVANGSUUR: 
 

Brunssum wedstrijden van 22-02. Worden door ACL in NAS aangepast 
  

Team Wedstrijdnummer Aanvangstijd 

Brunssum 2 14119 16.00 

Brunssum 3 15119 12.00 

Brunssum 4 16119 16.00 

Brunssum 5 20103 12.00 

Brunssum 6 19103 16.00 

 

SCANNEN WEDSTRIJDFORMULIEREN: 

 

Verenigingen kunnen zich nog steeds aanmelden om de wedstrijdformulieren wekelijks te mogen scannen. Dan is het niet meer 
nodig de formulieren wekelijks per post in te zenden. Aanmelden kan via een e-mail aan CZ.  
Het is wel óf het een, óf het ander. 
Het ingeven van de uitslagen in NAS (vóór zondag 12.00u.) blijft onverkort gehandhaafd. 
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RATING VOORJAARSCOMPETITIE 2014: 

 

De nieuwe basisgetallen voor de seniorenklassen zijn weer voor alle afdelingen vastgesteld. In combinatie met het 
persoonlijke resultaat wordt voor elke speler het ‘sterktegetal’ ( rating) vastgesteld. In alle afdelingen is het basisgetal voor 
de Hoofdklasse gelijk (375 pt.) Voor de overige klassen gelden voor de Voorjaarscompetitie in de afdeling Limburg 
navolgende normen: 
Promotieklasse 325 pt. – 1

e
 klasse 300 pt. – 2

e
 klasse 250 pt. – 3

e
 klasse 190 pt. – 4

e
 klasse 130 pt. – 5

e
 klasse 100 pt. 

Duo 1
e
 klasse 235 pt. – Duo 2

e
 klasse 170 pt. – Duo 3

e
 klasse 120 pt.  

De basisgetallen voor de jeugdklassen blijven ongewijzigd. 
Alle basisgetallen zijn te vinden op www.nttb.nl . 

 

BEREIKBAARHEID FALCO: 

 

Van secretaris Patrick Jammertzheim de mededeling ontvangen dat de speelzaal van Falco de komende 4/5 weken niet 
met de auto bereikbaar is. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheden zijn de parkeerplaats aan het Walramplein of de 
parkeergarage aan de Daelhemerweg.  

 

 

 LIMBURGSE JEUGDMASTERS:

 
 
Uitslagen LJM-2 van zondag 2 februari. 
Topklasse: Dominique Buijs (Red Stars), 1

e
 klasse: Vincent Haagmans (Maastricht), 2

e
 klasse: Tom Boessen (Landgraaf), 

3A: Niels Remmen (Sittard), 3B: Pepijn Engels (Wap In), 4
e
 klasse: Sem van Gameren (Red Stars). 

 
Uitslagen LJM < 25: Job Hoedemakers (Kluis). 
 
Op 23 maart is het Sportcentrum Swalmen the place to be waar LJM-3 wordt gespeeld. Met zoals altijd de vereniging 
Destatec als perfecte gastheer. 
 

WEBSITE/WEBMASTER: 

 

Op 1 februari heeft het Afdelingsbestuur een nieuwe webmaster aangesteld.  
Thom Kemp heeft de uitdaging op zich genomen en treedt in de voetsporen van Wim Reubsaet, die na bijna 7 jaar een 
stap terug doet.  
Reubsaet blijft voorlopig nog actief als adviseur voor de afdeling Limburg op het gebied van communicatie. 
 
Profiel Thom Kemp: 

 Jaargang 1998. 

 Bernardinuscollege Heerlen, HAVO 4, Natuur en Techniek. 

 Vervolgopleiding in Informatica voorgeprogrammeerd.  

 Nu al actief in kleine kring met computerondersteuning en websitebeheer. 

 Ooit eens een batje in de handen gehad en op de tatami gestaan. Nu is fitness aangezegd.  
 
Insteek: 

 Interactieve website met aandacht voor direct beschikbare online informatie. 

 Gestart met proef ‘Live Scoring’ voor alle competitiewedstrijden. 

 Geïnteresseerd in deelname aan deze proef? Mail naar webmaster@nttblimburg.nl . 

 Verzoeken van verenigingen om plaatsing van een artikel, informatie of mededeling op de website van de 
afdeling Limburg dienen te worden gezonden aan communicatie@nttblimburg.nl . 
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 COMPETITIEDATA NAJAAR 2014:

 

Al heel vroeg zijn de data voor het komende najaar en het voorjaar 2015 bekend gemaakt. 
De data lopen parallel met de landelijke speeldagen. 
 
Najaar 2014 Jeugd + Senioren 
September 13 – 20 – 27 
Oktober  04 – 11 – 25 
November 01 – 08 – 22 – 29 
 
 

COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 
Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07 – 28 
Mrt  14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  
 

REGIO OVERLEG: 

 

In Sevenum werd donderdag jl. gestart met de eerste van een aantal bijeenkomsten tussen het Hoofdbestuur NTTB en 
vertegenwoordigers van alle afdelingsbesturen. De spits werd afgebeten door de afdelingen Limburg en Gelre. 
 
Deze bijeenkomst en alle overige, zijn een gevolg van de begrotingsdiscussie tijdens de Bondsraadsvergadering van november 
vorig jaar. Daar zag het Hoofdbestuur zich gedwongen voorgestelde wijzigingen en aanpassingen terug te trekken, omdat die 
geen genade konden vinden bij de Bondsraad.  
Niet alleen veroorzaakt door de gebrekkige communicatie richting achterban, maar vooral ook door het verzuim “de tering naar 
de nering te zetten”. 
 
Van de zijde van het Hoofdbestuur werd in Sevenum de huidige positie van de NTTB en de ambities en de mogelijk extra 
activiteiten nog eens toegelicht. 
Over het nut en de noodzaak van een aantal daarvan bestond gerede twijfel en er werd duidelijk gemaakt welke daarvan op 
enig draagvlak binnen de beide afdelingen konden rekenen.  
Bovendien werden een aantal suggesties aangedragen, die vooral betrekking hadden op de verbetering van de relatie tussen de 
NTTB en de verenigingen.  
 
Deze week vindt eenzelfde overleg plaats tussen het Hoofdbestuur en de overige afdelingen, waarbij de beide afdelingen in 
Noord Holland als laatsten vandaag dit eerste regio-overleg zullen afsluiten. 
 
Op de website van de NTTB zal naar verwachting t.z.t. verdere informatie worden gegeven.  
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