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ALGEMEEN: 
 

 Dan wordt er nu alleen nog maar gespeeld in de 7-poules: Hoofdklasse, Promotieklasse, 3C,  4A en 4B. 
 Nog even herhaald: Er is een datumwijziging voor de beslissingswedstrijden in de 3

e
 klasse Senioren. 

 In de 3
e
 divisie heeft Megacles het niet gered en degradeert ook naar de Hoofdklasse. 

 Teamingave landelijk vastgesteld op 6 juni. Dus voor de afdeling Limburg ongeveer een weekje later: (12 juni).    
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 
 

DE UITNODIGING IS OP 26-04 DOOR HET SECRETARIAAT VAN DE AFDELING LIMBURG AAN DE VERENIGINGEN TOEGEZONDEN. 

 

 

 
 

De Turfhoeve 

Middenpeelweg 1 
5975 MZ SEVENUM 

 
 

COMPETITIEDATA  NAJAAR 2016 (herhaling): 
 

De herfstvakanties in regio Zuid zijn in week 43, (24-29 okt). Daardoor loopt het competitieprogramma in onze afdeling 
niet parallel met de landelijke competitie.  

Voor de senioren geldt dat voor 7-poules in HK, PK  en in mogelijk noodzakelijk te formeren overige 
klassen, (in elk geval de 4

e
/5

e
 klasse) ook wedstrijden worden vastgesteld op de vrije speeldagen in 

oktober, november en op 10 december. (**) 
 

De data van de gehele jeugdcompetitie voor de maanden oktober en november zijn vastgesteld. 
 

Jeugd Senioren 

 

September 17 – 24  September 17 – 24  

Oktober 01 – 08 – 22   Oktober** 01 – 08 – 15 – 22  

November 05 – 12 – 26   November** 12 – 19 – 26  

December 03 – 10  December** 03 
 
 

 COMPETITIEDATA  VOORJAAR 2017: (onder voorbehoud)  
 

Jeugd Senioren 

 

Januari 28   Januari 28   

Februari 11 – 18 Februari 11 – 18 

Maart 11 – 18 – 25  Maart 11 – 18 – 25  

April 01 – 08 – 15 – 22  April 01 – 08 – 15 – 22  

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN NAJAARSCOMPETITIE:  
CORRECTIE 3

E
 KLASSE SENIOREN 

 

De degradatiewedstrijden in de 3
e
 klasse bij de senioren zullen op 21 mei worden gespeeld. Noodzakelijk doordat 

3C een 7-poule is, waarvan alleen nr. 7 rechtstreeks degradeert. 
De P/D wedstrijd tussen HK en PK wordt dan ook gespeeld (14 mei is het Pinksterweekend). 
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KAMPIOENEN VOORJAARSCOMPETITIE 2016: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

HK Sittard 1 HK 7-poule 
1

e
   Helden 67 1 PK 7-poule 

2A Kerkrade 68 1  1A Wijzenbeek/Westa 4 
3B HelwegenPeters/Westa 5  1B Megacles 2 
4A Venlo 1  2C Sittard 5 
4B Sittard 5  2D Kluis 4 
5B Venlo 2  3A Sibbe MC 1 
6A Elsloo 72 5  3C 7-poule 
6B TTC 6  3D Brunssum 3 
   4A 7-poule 
   4B 7-poule 
   DUO 2A Minor 1 

 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
 
NOG 3 WEKEN GEDULD, DAN STAAT DE GROTE FINALE VAN DE LJM OP DE TOERNOOIKALENDER.  
 
Op de LJM-website is de officiële lijst met de gekwalificeerde spelers geplaatst. Op 22 mei is het volle bak in het 
SPORTCENTRUM in SWALMEN waar de nrs. 1 t/m 10 van elke klasse met elkaar in de slag gaan om uit te maken, wie 
er nu eigenlijk de allerbeste is. 
Om 10.00u wordt er gestart in speciaal gebouwde centercourts en de allerlaatste wedstrijden beginnen om 15.30u. 
 

MEDEDELINGEN NAJAARSCOMPETITIE 2016: 
 

Teamingave Najaarscompetitie 2016 Afdeling Limburg Jeugd en Senioren uiterlijk zondag 12 juni 2016. 
 

SENIOREN- en SENIOREN DUO COMPETITIE 

a) Zoals gebruikelijk ontvangen de verenigingen begin mei het overzicht “Rechtplaatsen”. Daarbij geldt het 
voorbehoud m.b.t. degradatie voor teams die in 7-poules uitkomen. Daar eindigt de competitie pas op 7 mei. 

b) De toewijzing van de “Rechtplaatsen” is op 01-09-2015 aangepast. Gepubliceerd in 2015 in de Bulletins 21 en 22. 
c) Uit de 3

e
 divisie degraderen Maastricht en Megacles naar de Hoofdklasse. Er zijn voor de Najaarscompetitie nog 

twee promotieplaatsen naar de 3
e
 divisie beschikbaar.  (Falco heeft voor aanvang van de competitie aangegeven 

geen gebruik te maken van een evt. promotieplaats). 
d) Nr. laatst uit de Hoofdklasse degradeert en nr. 1. In de Promotieklasse promoveert. 
e) Op 21 mei staat dan voorlopig de P/D wedstrijd gepland  tussen nr. 6 HK en nr. 2 PK om een plaats in de 

Hoofdklasse. Dit is afhankelijk van nog niet bevestigde  berichten over wijzigingen in teamsamenstellingen van 
enkele verenigingen die met teams in beide klassen uitkomen.  

f) Aan de betrokken verenigingen is een brief verzonden met een verzoek om een snelle reactie. 
g) In de Najaarscompetitie blijven beide klassen formeel nog uit 7 teams bestaan. Bij verzoeken om een 

lagere indeling uit de HK, zal het aantal teams in deze klasse niet worden aangevuld. Dit geldt ook voor 
een verzoek om een lagere indeling uit de PK.  

h) Aan het einde van de Najaarscompetitie zal nog maar één team uit de Hoofdklasse promoveren naar de divisie.  
i) Vanaf de Najaarscompetitie zal de berekening van de teamrating wijzigen. Na een succesvolle pilot in West en 

Holland-Noord, gaan ook wij de ELO RATING gebruiken bij het vaststellen van de individuele sterkte van de 
spelers. En dus ook van de teams. Nadere informatie daarover volgt in september. 
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JEUGD- en JEUGD DUO COMPETITIE 

1. In een aparte bijlage als herinnering de Competitievorm Jeugd- en Jeugd DUO Competitie. 
2. In een tweede bijlage een Excel bestand met de rating van alle Jeugdspelers, in de Voorjaarscompetitie.  Dit als 

ondersteuning bij de samenstelling van de nieuwe jeugdteams. 
3. De competitie in NAS voor de Jeugd DUO competitie is nog niet aangemaakt. Dit gebeurt pas na de ALV van 26 

mei. (Zie bij 4).  
4. Tijdens deze ALV kunnen de verenigingen zich uitspreken over enkele wijzigingsvoorstellen van CZ in de Jeugd 

DUO Competitie. Dit n.a.v. de evaluatiebijeenkomsten. 
5. Wat niet wijzigt is de klassen-indeling van de teams op basis van de behaalde competitierating. Kampioensteams 

uit de Voorjaarscompetitie hebben geen recht op uitkomen in een hogere klasse. 
6. De aanvraag voor  toelating van een jeugdteam tot de landelijke competitie dient eerst te worden 

ingediend bij CZ. 
7. Na goedkeuring door CZ zal de aanvraag bij de HJCL mogen worden ingediend. Die neemt de definitieve 

beslissing hierover. Zoals eerder al door de HJCL aangekondigd, wordt de drempel voor toelating hoger.  
8. Mogelijk zal ook bij de jeugd in de Najaarscompetitie worden gestart met de ELO RATING, zoals hierboven bij de 

Senioren ook al is aangekondigd. Er moeten nog enkele tests worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat definitieve 
informatie in september zal worden gecommuniceerd.   

 

ELO RATING: 

 

Bekijk zelf hoe de ELO RATING werkt en wat er allemaal mee bekeken kan worden. Ga naar www.nttb-ranglijsten.nl en 
gebruik de competitievrije zomermaanden om met de ELO RATING vertrouwd te raken. 

 

VERENIGINGSNIEUWS: 

 

De verening de Meppers uit Wylre zal per 15 mei worden opgeheven. De vereniging is meer dan 50 jaar actief geweest in 
de tafeltenniswereld, maar is nu te klein om de kosten nog te kunnen dragen. Het team kwam de laatste jaren uit in de 
Duo Competitie Senioren. 
Hieronder de weergave van de ontvangen e-mail, gericht aan de NTTB. 
 

Beste sportvrienden, 
 
Bij deze wil ik jullie laten weten dat onze vereniging TTV de Meppers uit Wijlre per 15 mei opgeheven wordt. 
Ik had graag voor die datum alle administratieve en financiële verplichtingen afgehandeld. 
Persoonlijk vind ik het heel erg dat onze vereniging na 53 jaar opgeven wordt, maar financieel is het niet meer te doen. 
De jeugd loopt hier in het dorp ook niet warm voor de sport, de voetbalclub is ook al gefuseerd. 
Zelf ben ik nu 50 jaar actief en wil iedereen bedanken voor de goede jarenlange samenwerking met mij en de vereniging.  
 

Met vriendelijke groeten, 
Jos Vrijhoeven, penningmeester en secretaris TTV de Meppers Wijlre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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