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06-01-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 01-02-14  
 

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. 

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

 

 
 

KORT 
÷ Bij de jeugd is in de uitgestelde beslissingswedstrijd uit de Najaarscompetitie voor het kampioenschap in 2B 

gewonnen door het team van Wijzenbeek/Westa 4 (5-2).  
÷ De ACL heeft in samenspraak met CZ besloten dat de poules in de 2

e
 klasse in de Voorjaarscompetitie 2013 uit 7 

teams zullen bestaan. Een aantal sterke, nieuw geformeerde teams zijn in de 2
e
 klasse toegevoegd. Dit, bij hoge 

uitzondering en zonder precedentwerking voor toekomstige competitie-indelingen.  
÷ Aan het einde van de Voorjaarscompetitie zal er via een degradatieregeling in de 2

e
 – 3

e
 – (evt.) 4

e
 klasse de 

situatie weer worden teruggebracht tot de gebruikelijke poules van zes teams.  
÷ Deze aangepaste degradatieregeling zal tijdig worden gepubliceerd. 
÷ Het wedstrijdprogramma senioren werd op 2 januari in NAS gepubliceerd. Via e-mail zijn de WS op de hoogte 

gebracht. Er kon tot gisteren (….zeer beperkt….) ‘op worden geschoten’. Dit is ook enige malen gebeurd, waardoor 
er nog enkele aanpassingen zijn gedaan. Vanaf nu is het seniorenprogramma definitief. 

÷ Het programma van de DUO-Competitie zal overmorgen in NAS worden gepubliceerd. 
÷ Sinds gisteren is ook het programma van de jeugdcompetitie in NAS gepubliceerd. Bij de jeugd zullen mogelijk door 

de ACL nog een aantal wijzigingen worden aangebracht i.v.m. zaalbezettingen bij verenigingen met landelijk 
spelende teams. 

÷ De wedstrijden in de 7-poules starten op 25 januari en er zal ook worden gespeeld op 22 februari. Daardoor 
eindigen deze competities ook later dan gebruikelijk. Daarover zijn de WS ook per e-mail geïnformeerd. 

÷ In de PK – 2A – 2C – 3D – 4A – 4B – 4C zijn bovendien wedstrijden gepland op 18 januari. Op 25 januari in 3C – 
5B, terwijl in 3A – 3B – 4A ook enkele wedstrijden op 22 februari worden gespeeld. 

÷ Ook bij de jeugd zijn er een aantal afwijkende speeldata. Hier zijn gisteren nog enkele verzoeken om een 
incidentele wijziging bij de ACL ingediend. Of er nog mogelijkheden tot aanpassing zijn, is ongewis.  

÷ Er kon deze keer niet meer aan alle verzoeken met betrekking tot zaalwensen worden voldaan. Ook aan de 
verzoeken om bepaalde teams samen thuis te laten spelen kon slechts zeer beperkt door de ACL  worden voldaan. 

÷ 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. Aan de opsomming kunnen geen rechten worden ontleend.  

÷ Wil een vereniging nu nog een wijziging aanbrengen, kan dit dus nu alleen nog via een verzoek aan CZ met een 
ingesloten akkoord van de tegenstander, per een mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl .  

÷ Tijdens het kerstreces hebben Elsloo 72, Megacles, Sibbe MC, Swift 36 TT, TTCN wijzigingen aangebracht in hun 
adressenbestand. Kijk op www.nttblimburg.nl bij ‘Downloads/Adressenlijst verenigingen’.  

÷ Er komt een wijziging in de wijze van aanleveren van de wedstrijdformulieren, via een keuzemogelijkheid. In een 
volgend bulletin meer daarover. 
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JEUGDKLASSENTOERNOOI 2014: 

 

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.  
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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN: 

 

 
 

ZATERDAG en ZONDAG op naar PANNINGEN  
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