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…..EVEN TUSSENDOOR: 
 

 Vlak voordat iedereen op vakantie gaat nog wat losse flodders, deels als voorbereiding op de Najaarscompetitie.  
 Megacles 1 werd alsnog een restplaats in de 3

e
 divisie toegewezen. 

 In de Najaarscompetitie zal nog maar één Limburgs team promoveren naar de divisie. 
 Falco 2 verlaat het strijdtoneel in de Najaarscompetitie. 
 Panningen 74 1 doet hetzelfde in de Promotieklasse. 
 Daardoor zowel Hoofdklasse als Promotieklasse nu weer terug naar een 6-poule. 
 Er kwamen ook twee restplaatsen in de 1

e
 klasse beschikbaar. Daarvoor zijn extra wedstrijden gespeeld. De 

gelukkigen waren Armada 1 en Lybrae Heerlen 2.  
 Er is opnieuw een teruggang in het aantal Seniorenteams. Daardoor konden er nog maar twee 4

e
 klassen worden 

geformeerd. 
 Er is één 5

e
 klasse. waarin 8 teams zijn ingedeeld (½ competitie met Play Off en Play Down).  

 In deze 5
e
 klasse zal een proef worden gedaan met het spelen in een afwijkende competitievorm. (Zie de 

toelichting op pagina 6 van dit bulletin). 
 Frank Moonen heeft de poule-indelingen klaar en die staan op pagina 5 afgedrukt.  
 De volgorde zegt helemaal niets over het speelprogramma. Dit laat nog even op zich wachten. 
 Als het programma klaar is, wordt het in NAS vrijgegeven en ontvangen de WS een infomail. 
 Dan hebben de WS nog enkele dagen om een incidentele aanpassing bij ACL Frank Moonen aan te vragen. 
 Er zal mogelijk wel een wijziging in een speeldatum worden aangebracht bij de senioren. Het kan zijn dat de 

datum op 3 december vervalt en dat er gespeeld op 5 november al worden gespeeld.  Dus even opletten als het 
wedstrijdprogramma wordt gepubliceerd. 

 Er zullen een aantal invalverboden worden opgelegd in de seniorencompetitie. Daarover in september meer.  
 

…..EN OOK VOOR DE JEUGD: 
 

 Het aantal teams in de jeugdcompetitie is gestabiliseerd. 
 Het team Falco 1 heeft de ballotage in de nieuwe landelijke jeugdcompetitie niet gehaald en speelt nu in de 

Hoofdklasse (6-poule).  
 De eerste klasse in de jeugdcompetitie bestaat uit 7 teams. Er waren geen andere mogelijkheden, gezien het 

aantal aanmeldingen. De poule-indeling staat op pagina 4. 
 Door de nieuwe speelvorm in de jeugdcompetitie (poules van 9), is er geen 6

e
 klasse geformeerd. Er is strikt naar 

sterkte ingedeeld. Dus zijn alle beginners nu in een 5
e
 klasse ingedeeld. 

 De verenigingen moeten er wel rekening houden dat er op 10- en op 17 december gespeeld gaat worden. 
 Op 10 december de play-offs en op 17 december de wedstrijden om het kampioenschap per klasse. 
 Alle poules vanaf de 2

e
 klasse hebben een regionaal tintje en staan ook in dit bulletin afgedrukt. 

 Net als bij de senioren zegt de volgorde van de poule ook hier niets over het speelprogramma. 
 Als het programma in NAS staat geldt dezelfde procedure als hierboven bij de senioren is aangegeven. 
 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 de eigen zaal in Asten, Hofstraat 33, 5721 BA Asten. 

 Dan toch maar weer een waarschuwend toontje aanslaan. Op de laatst gehouden ALV is besloten, dat de regels 
bij het uitstellen van wedstrijden strikt gehanteerd moeten worden. Dit geldt speciaal voor de teams die uit 2 
spelers bestaan. 

 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.    
 

 

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. 

 

  

http://www.nttb-ranglijsten.nl/
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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 op de website van de organisatie.  

 

 

 

 

 

 

POULE-INDELINGEN OP VOLGENDE PAGINA’S 
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Indeling Seniorencompetitie Najaar 2016 
 
Hoofdklasse  Promotieklasse  1e klasse A  1e klasse B 
 
Falco 1   Elsloo 72 1  Sittard 3  Koningslust 1 
Kluis 2   Landgraaf 3  Red Stars 3  Kluis 3 
Landgraaf 1  Megacles 2  Kluis 4   TTC 2 
Landgraaf 2  Sittard 2  Armada 1  Red Stars 4 
Wijzenbeek/Westa 3 Wijzenbeek/Westa 4 Landgraaf 4  Maastricht 3 
Maastricht 1  Maastricht 2  Lybrae Heerlen 2 Venlo 1 
 
2e klasse A  2e klasse B  2e klasse C  2e klasse D 
 
Sittard 4  Seta 1   Vijlen 72 1  Brunssum 1 
Minor 1  Sittard 5  Kerkrade 68 1  Elsloo 72 2 
Panningen 74 1  Elsloo 72 3  Falco 2   Kluis 5 
Red Stars 5  Veta 1   Kluis 6   Maastricht 4 
Brunssum 3  Lybrae Heerlen 3 Ready 1  Sempre Avanti 1 
Destatec 1  Brunssum 2  Lybrae Heerlen 4 Sibbe MC 1 
 
3e klasse A  3e klasse B  3e klasse C  3e klasse D 
 
TTC 3   Megacles 3  Sittard 6  Landgraaf 5 
Armada 2  Elsloo 72 4  Kerkrade 68 2  Brunssum 4 
Panningen 74 2  Koningslust 2  Quick´72/Schimmert 1 Destatec 2 
Venlo 2   Landgraaf 7  Landgraaf 6  Maastricht 5 
Helden 67 1  Sibbe MC 2  Ready 2  Elsloo 72 5 
Destatec 3  Vijlen 72 2     Lybrae Heerlen 5 
 
4e klasse A  4e klasse B  5e klasse 
 
Sittard 7  Lybrae Heerlen 6 Panningen 74 3 
Ready 3  Armada 3  Armada 4 
Seta 2   Asterix 1  Asterix 2 
Kerkrade 68 3  Maastricht 6  Brunssum 5 
Megacles 4  TTC 4   Destatec 4 
Smash’72 1  Kluis 7   Elsloo 72 6 
      Kluis 8 
      Ready 4 
 
Enkele opmerkingen: 
 
* Helaas weer 1 klasse minder (nu nog maar twee 4e klassen). Bovendien bestaat 3C uit 5 teams. 
* De 5e klasse is poule van 8. Er wordt een ½ competitie gespeeld, waarna nummers 1 t/m 4 en 
   de nummers  5 t/m 8 nog  eens een ½ competitie tegen elkaar spelen. Met behoud van punten.  
*Bij wijze van proef laat het AB deze klasse in een  andere speelvorm spelen. Zie de bijlage. 
*De indeling van de senioren DUO competitie volgt later.  
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 PILOT WIJZIGING SPEELVORM:
 

 
 

 
 

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 

 

Wijziging Speelvorm Seniorencompetitie 5e klasse Najaarscompetitie 2016. 
 
De tendens van de NTTB is om de seniorencompetitie in de toekomst als DUO competitie voort te 
zetten. Hierdoor zullen de wedstrijden minder lang duren maar de verwachting is dat dit geen succes 
zal worden. Competitiezaken (CZ) wil een proef nemen met een alternatief hiervoor. Deze pilot zal in 
de Najaarscompetitie worden ingevoerd in de 5

e
 klasse.  

 
De teams in de 5

e
 klasse bestaan heel vaak uit 4 tot 6 spelers terwijl er maar 3 mogen spelen. In de 

5
e
 klasse zitten ook niet zo veel teams. Daarom willen wij in de Najaarscompetitie deze pilot dáár 

starten met een aangepaste speelvorm.  
 

1. Een wedstrijd in deze klasse zal worden gespeeld door 4 spelers van elk team. (4×4). 
2. Er wordt rekening gehouden, als slechts 3 spelers beschikbaar zijn, middels een aanpassing. 
3. Aangepast spelen is dus mogelijk: 3×4 of 4×3. (Eerstgenoemde is thuisspelend).  
4. Er wordt in principe gespeeld op 2 tafels. 
5. Er worden in totaal gewoon10 wedstrijden gespeeld 
6. Iedereen speelt ook gewoon drie sets (partijen dus….). 
7. Er worden wel altijd 2 dubbels gespeeld. 

 
Wij willen het spelen op 2 tafels promoten, omdat dit de duur van een wedstrijd met minimaal één, tot 
1½ uur bekort.  
In de a.s. Najaarscompetitie kunnen de verenigingen zelf nog kiezen of ze op 1 of op 2 tafels spelen.  
Als de pilot later een definitieve vorm aanneemt, zal er op 2 tafels worden gespeeld. 
In gevallen waarin dit door ruimtegebrek niet (altijd) mogelijk is, kan er een aanvraag voor dispensatie 
worden gedaan. 
 
Algemeen dus: 
DUO Competitie Dubbel Davis Cup. 

a) Iedereen speelt altijd 3 wedstrijden.  
b) Wordt er gespeeld in 4×4, speelt iedereen 2× enkel en 1× dubbel. 
c) Wordt er gespeeld in 3 ×4 of 4×3, spelen 2 spelers van het 3-team ieder 3× enkel en 1× 

dubbel. De 3
e
 speler speelt 2× enkel en 2× dubbel.  

d) De spelers van het team met 4 spelers spelen ieder 2× enkel en 1× dubbel. 
 
 
Een belangrijke regeltoevoeging moet wel in acht worden genomen.  
De teamvolgorde zal wel verplicht op sterkte (rating) moeten worden ingedeeld. 

 Bij 4×4 spelen de twee sterkste spelers van de teams tegen elkaar. Evenals de twee 
zwakkeren.  

 Ingedeeld op het wedstrijdformulier wordt dit dan A+B / W+X, resp. C+D / Y+Z. 

 Bij 3×4 en 4x3 lukt dit niet en zal de opstelling van beide teams voor de wedstrijd 
onafhankelijk van elkaar worden vastgesteld. 

 
In NAS is deze nieuwe competitievorm aangemaakt, zodat de verwerking van de uitslagen voor de 
WS dezelfde blijft. Ook het Competitiereglement en de Richtlijnen Competitie blijven van kracht.  
 
Aangepaste formulieren zijn op de website van de afd. Limburg geplaatst bij ‘Downloads’. 

 

 
N.B. Deze brief wordt via NAS ook toegezonden aan alle spelers die uitkomen in de 5e 
klasse, waarvan het e-mailadres geregistreerd staat. 

 


