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ALGEMEEN: 

 

 De Najaarscompetitie staat op het punt om te beginnen. Nog twee zaterdagen geduld en iedereen kan weer met 
frisse moed en de hoop op een kampioenschap ‘de wei in’. 

 Een jeugdteam van Venlo mag als eerste buiten de provincie gaan spelen tegen ‘Panningen 74 2’. Want….. in 
klasse 2A van de Jeugd DUO competitie speelt een team van de vereniging ATTV 71 uit Asten onder supervisie 
van Panningen als Panningen 74 2 in onze afdelingscompetitie.  
De thuiswedstrijden speelt het team steeds in Sporthal de Schop, Lienderweg 66, 5721 BA Asten. 

 Er zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan de verenigingen allen individueel bericht hebben 
ontvangen.  Verderop in dit bulletin staat een opsomming van verenigingen die daarbij waren betrokken. 

 Wijzigingen aanbrengen kan alleen met een akkoordverklaring van de tegenstander, conform art. 2 van de 
Richtlijnen Competitie (RC). Per e-mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl . Wijzigingen dienen uiterlijk 2 
dagen voor de wedstrijddag (12.00u) binnen zijn. Een latere aanvraag zal worden beboet. 

 Praat mee over de nieuw-nieuwe nota Meerjarenbeleid NTTB op 13 september in de Turfhoeve, Sevenum. 
 De ELO RATING zal vanaf de Najaarscompetitie de teamrating en de sterkte-indeling van de teams in de 

seniorencompetitie gaan bepalen. Houd daar dus rekening mee bij de teamindeling Vj 2017.  
 Ook de invalverboden zullen vanaf de Voorjaarscompetitie 2017 via de ELO RATING worden bepaald.  
 De poule-indeling bij de Limburgse Kampioenschappen in januari zal ook worden bepaald door de ELO Rating. 

Zowel bij de LK Jeugd als bij de LK Senioren. 
 Bij de teamindeling Vj 2017 van de Jeugd zal de ELO Rating leidend zijn. In incidentele gevallen zal er van 

mogen worden afgeweken. Maar alleen na overleg vooraf met CZ en als CZ toestemming geeft.    

 
 

Uitnodiging 
 

Bijeenkomst Hoofdbestuur NTTB  en Afdelingsverenigingen 
 

dinsdag 13 september 2016 
 

in 
 

 
 

Middenpeelweg 1 
5975 MZ SEVENUM 

 

Aanvang 19.30 uur 
 

 

VERKEERSPROBLEMEN MAASTRICHT: 

 

Vanaf 1 september is de bereikbaarheid van de speelzaal van TTV Maastricht problematisch. Door de aanleg van de 
nieuwe tunnel onder de A2 gaan nu ook een aantal wegen in de stad op de schop. Van de vereniging Maastricht 
ontvingen wij onderstaande routebeschrijving: 
Omdat de Prestantstraat niet meer via de gebruikelijke route bereikbaar is, wordt aanbevolen om vanaf de Cabergerweg 
door te rijden tot het tankstation en daar linksaf te slaan (= Peter Huyssenslaan).  
Bij de rotonde dan rechtdoor rijden en vervolgens de 1

e
  straat links nemen (bij winkelcentrum Caberg; op de hoek ligt een 

Chinees restaurant). Men rijdt dan via de andere kant de Prestantstraat in. De speelzaal ligt dan aan het einde van de 
straat aan de rechterzijde. 
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Voor verenigingen uit Sittard-Geleen en noordelijk is er een alternatieve route, die mogelijk voorkomt dat men ter 
hoogte van Maastricht toch in een file terecht komt. (Rijden via België….). 

1. Neem op de A2 op het knooppunt Kerensheide (voorbij Stein/Urmond) de afslag Brussel/Antwerpen. 
2. Blijf deze weg volgen en neem de 1

e
 afslag op Belgisch grondgebied, Maasmechelen/Lanaken. 

3. Aan het einde van deze afslag scherp naar RECHTS draaien. 
4. Na 150 mtr. bij de rotonde RECHTDOOR rijden. (= N78). 
5. Dan alsmaar rechtdoor blijven rijden (ca. 10/11 km) tot in het plaatsje Veldwezelt. 
6. Bij de 1

e
 rotonde ¾ links richting Maastricht. 

7. Blijf deze weg volgen (ca 2½ km) tot aan het stoplicht. 
8. Daar LINKSAF ( = Cantecleerstraat)  en dan 1 km RECHTDOOR blijven rijden tot aan het winkelcentrum Caberg. 
9. Bij de PLUSMARKT ( rechts van de weg) RECHTSAF slaan (= Celestastraat).  
10. Deze straat gaat na ± 250 mtr. over  in de Prestantstraat. Speelzaal op nr. 112. 

 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
 

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

Op 31-08 is de eerste Nieuwsbrief van de organisatie aan de verenigingen verzonden.  
 
Nieuw in 2016/2017 is dat er nu in 3 groepen voor Senioren zal worden gespeeld.  

 Bij LJM-1 wordt gestart met de Limburg Masters 50+. Deze categorie speelt ook tijdens LJM-3.  

 Bij LJM-2 en LJM-4 komen dan de categorieën Limburg Masters 18+ en Limburg Masters 30+ in actie. 

 In de FINALE op 21 mei 2017 in Venray zijn alle categorieën weer vertegenwoordigd. 
Volg www.limburgse-jeugdmasters.nl voor de volledige tekst uit deze Nieuwsbrief.  
 

WIJZIGINGEN: 

01 

In week 30 zijn aanpassingen in het competitieprogramma gedaan. Merendeel wijzigingen van de aanvangstijd. Alle 
verenigingen waarbij de wijzigingen van toepassing waren zijn per e-mail geïnformeerd.  
Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Daarom worden de betrokken verenigingen hieronder nog eens genoemd. 
Asterix, Brunssum, Destatec, Elsloo 72, Falco, HelwegenPeters/Westa, Kerkrade 68, Kluis, Lybrae Heerlen, 
Maastricht, Sittard. 

02 

Noodzakelijk weer te herhalen……Bij het aanvragen van een wijziging altijd het wedstrijdnummer vermelden. NAS 
herkent alleen maar wedstrijdnummers. 

03 

Sinds 1 augustus zijn navolgende wijzigingen gebeurd en per e-mail bevestigd of is een Bericht Wijziging NAS (BWN) 
verzonden. Wedstrijdnummers 11108, 11114, 13108, 13114, 13129, 17114, 17129, 40102, 40129, 45101, 45116, 46118, 
46124, 47125, 49121, 52116, 52121,  53102, 53108, 53109, 53110, 53112, 53118, 53130, 54102, 54111, 54120.  
 

INVALVERBODEN (herhaling): 
 

….. 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 
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ADRESWIJZIGING: 
Armada WS-Jeugd Dhr. B. Cox, Tel. 06-57678612, bram.cox@gmail.com .   
 

ADRESWIJZIGING SPECIAAL: 
 

Er wordt nog eens herhaald: 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 

 

STERKTE-INDELING DUO DUBBEL DAVIS CUP: 

WIJZIGING 
 

Destatec 4 AB/WX P. Kessels is verwijderd. Toegevoegd J. Cremers (954). 
 

ELO RATING: 
 
Sinds 1993 maakt de NTTB ranglijsten voor senioren met behulp van het Duitse JOOLA Ranglijst System. Vrijwel het 
enige systeem waarin de sterkte van spelers wordt bepaald aan de hand van individuele resultaten, waarbij het verschil in 
sterkte tussen spelers in een wedstrijd mede bepalend is voor de te behalen ranglijstpunten.  
 
Het JOOLA systeem heeft echter een aantal beperkingen, waarvan een aantal hieronder worden opgesomd:  

 een tijdrovende registratie. 

 alleen resultaten uit de landelijke competities en toernooien kunnen worden meegenomen. 

 gescheiden ranglijsten voor dames en heren, waardoor resultaten van dames die in een heren- of gemengde 
competitie spelen niet mee tellen. 

 na 12 maanden inactiviteit vervallen de resultaten. 

 minimaal 15 individuele resultaten nodig voor een betrouwbaar overzicht.  
 

Het oude JOOLA systeem is nu vervangen door het ELO systeem. (In de schaakwereld al tientallen jaren een begrip). 
Op dit moment is een versie beschikbaar waarin van alle NTTB-leden de volgende resultaten zijn/worden verwerkt:  

1. alle competitieresultaten van NAS in alle klassen sinds voorjaar 2009. 
2. nationale toernooien (alles van 2013 en 2014 en senioren beperkt van 2009-2012). 
3. individuele resultaten per wedstrijd met + en - punten. 
4. competitieresultaten via NAS, (toernooiresultaten apart aanleveren door de organisatoren). 
5. selectie mogelijk: landelijk, per afdeling, per vereniging en ook per categorie. 
6. gezamenlijke resultaten per competitie.  
7. geschiedenis van resultaten tussen spelers onderling.  
8. maandelijkse update op elke eerste dinsdag. 

 

Ga naar http://www.nttb-ranglijsten.nl en bekijk de mogelijkheden en de overzichten die in het systeem, ontworpen door 
Jacek Offierski en Igor Heller, zijn verwerkt. 
Elk tabblad geeft een schat aan gegevens over een speler, zijn individuele prestaties, bonuspunten (+ of -), resultaten en 
zelfs onderlinge resultaten van voorgaande jaren. 
  

mailto:bram.cox@gmail.com
mailto:vankemenadepeer@upcmail.nl
mailto:inge.leenen@hotmail.com
http://www.nttb-ranglijsten.nl/


5 

 

ELO RATING (vervolg): 

 

Als bijlage bij dit bulletin eenmalig een pdf overzicht over Vj 2016 van alle actieve spelers in de afdeling Limburg. Het zijn 
9 pagina’s, maar met de zoekfunctie Ctrl+F kunnen namen in een split second worden gevonden. 
 
De tot nu toe gebruikelijke publicaties van ranglijsten op de website van de afdeling Limburg, zullen dus niet meer hoeven 
te verschijnen. Klik op de link dien op pagina 4 en de plaats op de ranglijst verschijnt ogenblikkelijk in. Ook niet vergeten 
in de diverse overzichten ‘door’ te klikken.  
 

WIJZIGING SPELREGEL COACHING (herhaling): 
 

Er is een wijziging in de spelregels aangebracht die betrekking heeft op het coachen van een speler. De tekst is al eerder 
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. 
 

EXTRA BIJLAGEN: 

Met dit bulletin worden twee extra bijlagen meegezonden. 

1. Overzicht ELO Rating afdeling Limburg per 01-09-2016. 
2. Adressenlijst verenigingen per 01-09-2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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