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ALGEMEEN: 
 

 De laatste competitieronde is gespeeld en de laatste kampioenen staan ook nog in dit bulletin. 
 Lybrae Heerlen en TTC promoveren naar de 3

e
 divisie. 

 Falco 2 zal de P/D wedstrijd  Hoofdklasse-Promotieklasse niet meer spelen. Betekent de acceptatie van 
degradatie. Er zijn in de Najaarscompetitie mogelijk personele problemen. Dus is Kluis weer terug op het hoogste 
afdelingsniveau. 

 Teamingave voor de afdeling Limburg uiterlijk 12 juni. Eerder mag écht wel…… 
 De WS worden verzocht de zaalwensen voor de Senioren weer per e-mail aan CZ te zenden vóór 6 juni a.s. 

 Wat betreft  zaalwensen voor jeugdteams zullen in de Najaarscompetitie minder mogelijkheden zijn, dan 
gebruikelijk. Daarover meer tijdens de ALV.    

 De verschijning van het bulletin zal vanaf nu stoppen tot begin september, tenzij beslist noodzakelijk. Belangrijke 
mededelingen voor de WS zullen per e-mail worden gedaan.    
 

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 

 
 

NIET OPKOMEN: 
 

 

Wedstrijd 63208, Maastricht 1 – Matatec 1. Matatec 1 niet verschenen. Er worden 5 punten in mindering gebracht (CR 

art.37 sub 6). Boetecode 14. (22,50). Wedstrijd wordt niet meer gespeeld. Matatec degradeert. 
 

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN NAJAARSCOMPETITIE:  
 
Op 21 mei de worden de degradatiewedstrijden om één plaats in de senioren 3

e
 klasse gespeeld. 

 
De verenigingen die spelen om één plaats in de 3

e
 klasse zijn: 

Panningen 74 3 – Ready 2 – Sittard 7. 
Er wordt gespeeld in een speciale 3-kampvorm, waarbij door alle teams op 3 tafels gelijktijdig wedstrijden 
worden gespeeld. (Zonder dubbel). Als de beslissing is gevallen, wordt niet meer doorgespeeld. 
De wedstrijdleiding is in handen van Rik Wijnands (CZ). 
De speellocatie is binnen enkele dagen bekend en wordt per mail gecommuniceerd met alle WS.  
 

De P/D wedstrijd HK en PK wordt niet meer gespeeld. Zie bij ALGEMEEN. 

 

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. 
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 LIMBURGSE JEUGDMASTERS:

 
 
NOG 1 WEEK 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. 

 

MEDEDELINGEN NAJAARSCOMPETITIE 2016: 
 

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

SENIOREN- en SENIOREN DUO COMPETITIE 

a) Zoals gebruikelijk hebben de verenigingen het overzicht “Rechtplaatsen ontvangen”. De toewijzing van de 
“Rechtplaatsen” is op 01-09-2015 aangepast. Gepubliceerd in 2015 in de Bulletins 21 en 22. 

b) Nr. laatst uit de Hoofdklasse degradeert en nr. 1. In de Promotieklasse promoveert. 
c) 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 bij een 
verzoek om een lagere indeling uit de PK.  

d) Het is niet uitgesloten dat in de Najaarscompetitie in klassen lager dan de PK incidenteel een 7-poule 
noodzakelijk zal zijn. 

e) Aan het einde van de Najaarscompetitie zal nog maar één team uit de Hoofdklasse promoveren naar de divisie.  
f) Vanaf de Najaarscompetitie zal de berekening van de teamrating wijzigen. Na een geslaagde 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. 
 

JEUGD- en JEUGD DUO COMPETITIE 

1. De competitie in NAS voor de Jeugd DUO competitie is aangemaakt. Ingeven van jeugdteams kan, in 
tegenstelling tot een voorgaand bericht, toch al gebeuren.   

2. Tijdens deze ALV kunnen de verenigingen zich uitspreken over enkele wijzigingsvoorstellen van CZ in de Jeugd 
DUO Competitie. Dit n.a.v. de evaluatiebijeenkomsten. 

3. Wat niet wijzigt is de klassen-indeling van de teams op basis van de behaalde competitierating.  
4. Kampioensteams uit de Voorjaarscompetitie hebben geen recht op uitkomen in een hogere klasse. 
5. Er zijn twee aanvragen voor toelating van een jeugdteam tot de landelijke competitie door CZ ontvangen. 
6. Er is goedkeuring verleend en de aanvragen zijn ingediend bij de HJCL. Die neemt de definitieve 

beslissing hierover.  
7. 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.  

 

LANDELIJKE JEUGDCOMPETITIE (herhaling): 
 

Het eerste schaap is over de dam. De aangekondigde wijziging in de landelijke jeugdcompetitie is op de website van de 
NTTB gespecificeerd. www.nttb.nl . 
Bij de start van de a.s. Najaarscompetitie zal het aantal jeugdklassen worden verminderd. Bij het begin van de 
Voorjaarscompetitie 2017 zal er nog een aanpassing plaatsvinden. 
Op www.nttb.nl staat te lezen: 
 

“….Door het teruglopende aantal jeugdspelers en het steeds groter wordende verschil in niveau binnen de landelijke 
klassen, krijgt de landelijke jeugdcompetitie vanaf het najaar 2016 een afgeslankte opzet.  
In de a.s. Najaarscompetitie wordt gestart 58 teams, waarvan de verdeling op de volgende pagina staat. 
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 Landelijk A  - 2 groepen van 8 teams.  

 Landelijk B - 3 groepen van 6 teams.  

 Landelijk C - 4 groepen van 6 teams 
Voor de voorjaarscompetitie 2017 volgt ook een aangepaste opzet. Deze ziet er als volgt uit:  

 Kampioensgroep - 8 teams 

 Landelijk A – 2 groepen van 6 teams 

 Landelijk B – 3 groepen van 6 team 

 Landelijk C – 5 groepen van 6 teams. 
 

Het is mogelijk dat teams die in de voorjaarscompetitie kampioen worden, in het najaar toch in dezelfde klasse worden 
ingedeeld.  
Dit geldt zowel voor teams die kampioen zijn geworden op landelijke niveau als teams in de hoogste afdelingsklasse. 
 De Najaarscompetitie zal worden ingedeeld op basis van de sterkte van de aangeboden teams.  
 

Vanuit de afdelingscompetities zullen alleen de kampioenen in de Najaarscompetitie nog mogen promoveren. 
De promotieregelingen binnen de landelijke competitie zullen in het competitieboek najaar 2016 worden gepubliceerd…..”  
 

Vragen over de nieuwe opzet per mail naar AJCL, Joke Wijker via hjcl@quicknet.nl  

 

KAMPIOENEN: 

 

De lijst met kampioenen is  sinds hedenavond compleet 
 
Hoofdklasse  Lybrae Heerlen 1 
Promotieklasse  Kluis 2 
3C   Lybrae Heerlen 4 
4A   Lybrae Heerlen 5 
4B   Destatec 3 
DUO 1

e
 klasse  Lybrae Heerlen 1 

DUO 3
e
 klasse   Elsloo 72 2 

 

BOETELIJST: 
 

BOETELIJST 02 AANVULLING 

 

Volgnr.  Wedstrijd  Vereniging Team Code Reden    Boete 

45 63208  Matatec  1 14 Niet verschenen   09-05-2016  22,50    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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