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…..NIEUWS VOOR ALLE SENIORENTEAMS: 

 
 In de Najaarscompetitie zal nog maar één Limburgs team promoveren naar de divisie. 

 
 Falco 1 heeft bij aanmelding in NAS al aangegeven niet voor promotie in aanmerking te willen komen. 

 
 Er is één 5

e
 klasse. waarin 7 teams zijn ingedeeld (½ competitie met Play Off en Play Down).  

 
 Er wordt herhaald dat in die 5

e
 klasse een proef wordt gedaan met het spelen in een afwijkende competitievorm.  

 
 De toelichting daarop stond in het vorige bulletin, toegezonden op 1 juli. Antwoorden op extra vragen op blad 5.     

 
 De invalverboden staan ook al in dit bulletin. 

 
 Vanaf de Najaarscompetitie 2016 zal de ELO rating worden ingevoerd bij de sterktebepaling van de teams.  
 

 

…..EN NATUURLIJK OOK VOOR JEUGDTEAMS: 

 
 Houd er rekening mee dat de 1

e
 klasse in de jeugdcompetitie uit 7 teams bestaat.  

 
 Ook niet over het hoofd zien dat er op 10- en op 17 december in de Jeugd DUO Competitie wordt gespeeld. 

 
 Op 10 december de play-offs en op 17 december de wedstrijden om het kampioenschap per klasse. 

 
 In de 2

e
 klasse van de Jeugd DUO competitie speelt een team van de vereniging ATTV 71 uit Asten. Dit 

duo-team speelt onder supervisie van Panningen als Panningen 74 2 mee in de competitie.  
De thuiswedstrijden speelt het team steeds in Sporthal de Schop in Asten, Lienderweg 66, 5721 BA Asten. 

 
 Er zijn veel verenigingen die overwegend teams van 2 spelers hebben ingeschreven. Daardoor zit er maar weinig 

rek in hun organisatie als invallers nodig zijn. 
    

 Op de laatst gehouden ALV hebben de verenigingen nadrukkelijk besloten, dat de regels voor het uitstellen of 
wijzigen van wedstrijden strikt gehanteerd moeten worden. Voorkom dus problemen en overleg tijdig met de 
tegenstander als er een datumprobleem is.  
 

 Het staat heel uitvoerig in de RC bij art. 2. Voorkom de nare notitie van ‘NO’ achter de verenigingsnaam en de 
forse boete die dit oplevert. Terwijl de wedstrijd alsnog moet worden gespeeld. Als er geen vrije zaterdag is, of als 
er dan geen zaal beschikbaar is, moet dit op een trainingsavond van de tegenstander gebeuren.  
 

Nu nog wijzigingen aanbrengen kan alleen nog met een accoordverklaring van de tegenstander, conform art. 2 
van de Richtlijnen Competitie (RC). Per e-mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl . 

 

WIJZIGING HOOFDBESTUUR NTTB: 

 

Op de gehouden vergadering van de Bondsraad is het Hoofdbestuur aangevuld met drie nieuwe leden. 
 
Door de Bondsraad gekozen zijn: WIM van de BURGT, ANDRE EERLAND EN PETER HANNING. 
De zittende leden van het HB, Kees Kamp en Koen Jacobs werden in hun functies herbenoemd. Als voorzitter benoemde 
de Bondsraad Jan Simons. 
 
Het HB presenteerde tijdens deze vergadering o.a. een nieuw concept meerjarenbeleidsplan, dat net als eerder via een 
rondje Nederland in de acht afdelingen zal worden besproken.   
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 LIMBURGSE JEUGDMASTERS:

 
 

De voorlopige data Limburgse Jeugdmasters voor 2016-2017 zijn ook bekend. 
13-11 Heerlen; 29-01 Maasbracht; 12-03 Swalmen; 23-04 Geleen; FINALE 21-05 Venray. 
 

Er zal naast het 18+ en het 50+ toernooi van de LIMBURG MASTERS ook worden gestart met een toernooi voor 
de 30-plussers. Alle info daarover binnenkort op de website van de organisatie.  
 

COMPETITIEPROGRAMMA: 
 

 

Competitieprogramma Definitief 

 
 

De WS hadden tot zondagavond 18.00u. de tijd een incidentele wijziging aan te vragen bij de ACL. 
Daarvan is een aantal malen gebruik gemaakt. Dit heeft wijzigingen tot gevolg gehad.  
Hieronder zijn er een aantal opgesomd, maar dit laat onverlet dat de verenigingen het wedstrijdprogramma van hun eigen 
teams toch nog moeten controleren op wijzigingen. 
De mogelijkheid is gegeven, dat onderstaand overzicht niet volledig is. Zoals het juridisch wel eens wordt omschreven 
“…. kunnen aan onderstaand overzicht geen rechten worden ontleend…”  
 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDPROGRAMMA: 
 

Het is Frank Moonen weer gelukt aan het grootste deel van de ingediende zaalwensen te voldoen. Aan een aantal 
verzoeken om aanpassingen heeft hij ook nog gehoor kunnen geven. 
Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in zowel de poule-indeling, als in het speelprogramma. 
 

==Bij de Senioren is Asterix 1 ingedeeld in 3C en Elsloo 72 6 in 4B. Daardoor bestaat de 5
e
 klasse uit 7 teams. Met de 

daaraan verbonden aanpassing in het speelprogramma in de genoemde klassen. Ook in 3A is iets gewijzigd . 
==Er is een wijziging in de poule-indeling 1

e
 klasse gedaan. (Zaalbeschikbaarheid).  

==Vanwege diezelfde zaalbeschikbaarheid is er een wijziging van wedstrijden bij Smash 72.  
==Evenals bij twee wedstrijden van TTC 4. 
==Hetzelfde geldt voor wedstrijden van Lybrae Heerlen 4 en Lybrae Heerlen 5. 
==En tenslotte zijn wedstrijden van Megacles 2+3+4 verplaatst van 12 november naar data in oktober.  
 

==Bij de Jeugd is in de Hoofdklasse bij Lybrae Heerlen een wijziging aangebracht.  
==En in de 1

e
 klasse is sprake van een wijziging in het programma van Sittard. 

 

ADRESWIJZIGING SPECIAAL: 
 

In de Jeugd Duo Competitie speelt in 2A team 2 van Panningen 74. Dit team bestaat uit spelers van de vereniging 
ATTV 71 uit Asten. Deze vereniging heeft het DUO team voor de Najaarscompetitie ondergebracht bij Panningen. 

De thuiswedstrijden speelt het team echter in het Noord-Brabantse ASTEN in Sporthal de Schop, 
Lienderweg 66, 5721 CN Asten. De wedstrijden beginnen om 13.00u. De verenigingen uitkomend in de 

regionaal ingedeeld klasse 2A, dienen dit intern goed te communiceren. Daarbij vooral de teambegeleiders niet 
vergeten!! 
 

Adressen: 
Wedstrijdsecretariaat: Dhr. Peer van Kemenade, tel. 06 23115662, e-mail vankemenadepeer@upcmail.nl   
Secretariaat,   Mevr. Inge Leenen, tel. ??, e-mail inge.leenen@hotmail.com 
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INVALVERBODEN: 

 

….. UIT TEAM INVALVERBOD VOOR….. …..IN TEAM ALS…… 

Landgraaf 2 Alle spelers Landgraaf 2 Landgraaf 1 D. Theunissen niet speelt 

Brunssum 3 Alle spelers Brunssum 3 Brunssum 2 JJ. Croes niet speelt 

Kluis 3 B. Coumans, Kluis 3  Kluis 2 M. Kuijpers niet speelt 

Kluis 4 M. Lotz, Kluis 4 Kluis 3  

Lybrae Heerlen 4 R. Daniëls, Lybrae Heerlen 4  Lybrae Heerlen 3 M. Stassar niet speelt 

Red Stars 4 D. Janssen en M. Peeters, RS 4 Red Stars 3 A. Achten niet speelt 

 

STERKTE-INDELING 5e KLASSE: 

 

De gewijzigde competitieopzet in de 5e klasse, spelen in een Dubbel Davis Cup systeem (4×4 etc.) maakt het 
noodzakelijk dat de verenigingen in die klasse de sterkte van de individuele spelers kennen.  
Bij deze pilot is meteen overgegaan op het gebruik van de ELO RATING om de speelvolgorde van de spelers te 
bepalen.  
In onderstaande tabel zijn alle spelers van de teams uit de 5

e
 klasse, met hun rating en speelpositie opgenomen. Nieuwe 

spelers die nog geen rating hebben zijn ook vermeld.  
De Speelvorm in deze klasse staat in Bulletin 13, op pagina 5. 
  

Team Spelen op AB/WX ELO Rating Spelen op CD/YZ ELO Rating 

     

Armada 4 R. Wijnands 859 J. Kessels 647 

 B. Cox 735 E. Hagens 620 

     

Asterix 2 H. Franssen 829 D. Bol x 

 D. Kip 681 W. v.d. Hoogen x 

   K. van Gulik x 

     

Brunssum 5 W. Hopmans 797 H. Ensing 579 

 A. v.d. Graaf 658   

     

Destatec 4 P. Kessels 1010 L. Roeffen-Cox 861 

 P. Engelen 912 A. Derks 680 

   P. Boonen x 

     

Kluis 8 J. Meijs 1161 J. Claessen x 

 T. Stelten  737 T. Hendrix x 

   F. v. Oosterbosch x 

   A. Titulaer x 

     

Panningen 74 E. Everaerts 828 F. Cobben 705 

 A. Lormans 639 M. Lemmen 635 

   E. Peters 578 

     

Ready G. Lechanteur 912 T. Hoogers 751 

 M. Willems-Cörvers 794 S. Tossings 723 

   R. Mensch 712 

   P. Kusters 622 
 
Is een van de spelers die AB/WX spelen verhinderd, geldt de regel dat een speler uit de categorie CD/YZ vervangt.  
De indeling bij het spelen van het dubbelspel is voorgeschreven. Bij 3×3 wordt aanbevolen ook op 2 tafels te spelen.  
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VERVOLG  5e KLASSE: 
 

Antwoorden op enkele gestelde vragen: (Speelvorm afgedrukt in Bulletin 13 van 01-07-2016) 
 

1 
Er is één verenigingen die een team van 3 spelers heeft ingeschreven. Die spelen dus 
volgens de ‘oude’ speelwijze. (Toekomstig zullen het er wel 4 moeten zijn). 

2 

Er moet steeds volgens het vastgestelde speelschema op het wedstrijdformulier worden 
gespeeld.  
Ook de paringen in het dubbelspel zijn voorgeschreven. Die zijn al vooraf op het 
wedstrijdformulier ingevuld.  

3 

Parallel aan de nieuwe speelwijze in de Recreantencompetitie Noord Limburg mag in de 
5e klasse ook met 3 spelers worden gespeeld.  
Dit is zelfs toegestaan als de vereniging een team met een groter aantal spelers heeft 
opgegeven.  

4 
Dit wedstrijdformulier is in NAS extra toegevoegd in de DUO Competitie Dubbel Davis 
Cup (3×3 spelers). 

5 
De tegenstander mag dan vanzelfsprekend toch met 4 spelers spelen. Dan moet wel 
conform de sterkte-indeling worden gespeeld.  

6 
Daarmee wordt voorkomen dat te elfder ure een wedstrijd niet kan doorgaan, als de 4e 
speler verhinderd is. 

7 Alle wedstrijdformulieren beschikbaar via  www.nttblimburg.nl bij ‘Downloads’. 

8 Het maximum van 6 spelers in het hoogst genummerde team blijft van kracht.  

9 
Het aantal tafels waarop wordt  gespeeld mag nu nog door de thuisspelende vereniging 
worden bepaald. Een verplichting om op 2 tafels te spelen is er dus nog niet. 

10 

Er wordt echter geadviseerd wel op twee tafels te gaan spelen, omdat dit nu juist de 
kwintessens van de pilot is. Tijdwinst boeken, zodat wedstrijden sneller zijn uitgespeeld.  
Immers als deze pilot goed wordt ontvangen, komt er mogelijk een uitbreiding naar een 
volgende klasse. 

11 
Verenigingen mogen in onderling overleg ook op andere dagen dan de zaterdag gaan 
spelen. Daarbij blijft de meldingsprocedure van de wijziging hetzelfde zoals deze nu is. 
(Zie RC art. 2). Dit vanwege de aanpassing in NAS. 

12 
Natuurlijk gelden Competitiereglement en de daarbij behorende Richtlijnen Competitie 
ook voor deze pilot.   

  

 EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD:
 

Beide Megacles speelsters Sharon Janssen en Karlijn van Lierop hebben vorige week in 10 dagen Zagreb ervaren dat er 
toch nog wel wat werk aan de winkel is, om in de absolute jeugdtop te kunnen meedraaien.  
 

Karlijn van Lierop werd in de 1
e
 ronde meteen uitgeschakeld en moest in de z.g. consolation (….verliezerspoule….) haar 

geluk verder beproeven. Dat lukte heel aardig, want zij won in de aansluitende twee speelrondes steeds met overtuigende 
cijfers. Daardoor  wist zij zich te plaatsen bij de laatste 16 en verloor toen van het Belgische meisje Bernard.  
 

Sharon Janssen wist als geplaatste speelster (met een bye in de 1
e
 ronde) na een goed begin de laatste 32 te bereiken. 

Daar sloeg het noodlot toe…. Volstrekt onverwacht werden de beide eerste games onnodig verloren. Het herstel en de 
winst in de derde game gaf weer wat hoop, maar haar Turkse tegenstander gaf in de daarna gelijk opgaande strijd nog 
maar één game af. En dus geen kwartfinale voor Sharon Janssen. 
 

Voor het eerst deelnemen aan Europese Kampioenschappen is toch een geheel aparte ervaring, omdat er omgegaan 
moet worden met veel lege tijd. Ook de wetenschap dat één nederlaag in de hoofdronde het einde van het toernooi 
betekent, legde toch wat druk op deze ‘coming girl’.  
Daarmee weten om te gaan, kost wat tijd en vooral veel ervaring. Die kan echter alleen in sterk bezette internationale 
toernooien worden opgedaan. 
De kwalitatieve ‘hardheid’ in haar spel zal in het najaar zeker worden aangescherpt, vooral omdat zij ook bij de mannen 
van Megacles in de divisie blijft spelen, naast wedstrijden in de eredivisie bij de dames.  
Het spelen van KO-toernooien op hoog niveau is echter een andere ‘afdeling’.   Dit betekent dus toekomstig dat er 
gekeken zal moeten worden naar de toernooibezetting en dat dit dus mogelijk inhoudt, dat er vaker, iets verder gereisd 
zal moeten worden. Daarbij zal een persoonlijke begeleiding van een eigen (top) trainer meer zoden aan de dijk zetten, 
dan nu het geval is in het huidige nationale teamverband.  

http://www.nttblimburg.nl/
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 WIJZIGING COACHING:
 

Er is een wijziging in de spelregels aangebracht die betrekking heeft op het coachen van een speler. De tekst is 
gepubliceerd op www.nttb.nl . Samengevat: 
Vanaf 1 september 2016 mag ook tussen de rally's een speler in woord en gebaar worden gecoached. Tijdens de rally’s 
is het niet toegestaan. De mogelijkheid om een time-out aan te vragen blijft gewoon bestaan.  
Het moet een korte aanwijzing zijn, omdat deze nieuwe regel niet tot een vertraging van de wedstrijd mag leiden. 

Regeltechnisch betekent dit dat de coach tussen de rally’s een speler wel een aanwijzing mag geven, maar dat het spel 
niet mag worden onderbroken. De speler mag dus niet tussen de rally’s door even naar zijn coach lopen en om advies 
vragen. 

Wat ook niet mag is na een gescoord punt wachten of de coach nog iets wil gaan zeggen. De regel zegt namelijk dat het 
spel na een gescoord punt onmiddellijk en zonder oponthoud moet worden hervat.  

Het zal in het begin even wennen zijn voor al die jeugdcoaches, om het vooral kort te houden. Loopt het ergens een 
beetje ‘uit de hand’ moet men niet schromen elkaar daarop aan te spreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Berichten verzonden per e-mail; geplaatst op de website of geplaatst in het Infobulletin hebben een officiële status 
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