
2 juli 2019 
 
De indeling voor de afdelingscompetitie zijn gemaakt en de bijlage opgenomen. 
De indeling voor de Regio Hoofdklasse ontbreekt in de bijlage, deze is als volgt: 

 Hoofdklasse A: 
Sittard 2, GTTC 1, Taverbo 4, Red Stars 4, Cevelum 1, Westa 3, Never Despair 1 en 
Landgraaf 1. 

 Hoofdklasse B: 
Falco 1, TTC 1, Taverbo 3, TTCV 1, Megacles 1, Stiphout 1, Kluis 2 en Deurne 1. 

 
Er wordt gespeeld in twee poules van 8 teams. Na een halve competitie gaan de nummers 1 
t/m 4 naar de halve finales (worden kruiselings gespeeld, dus poule A tegen Poule B), 
waarna de winnaars ervan in de finale strijden om promotie naar de 3e divisie. Meer 
informatie volgt later! 
 
Enkele opmerkingen over de afdelingscompetitie 

 In de 1e klasse jeugd staat nog Brunssum 1, maar die hebben op het laatste moment 
toch nog landelijk C gekregen, waardoor dit een poule van 6 teams wordt. 

 In de 4e klasse senioren staan 9 teams. Die spelen een halve competitie, waarna de 
nummers 1 t/m 4 en de nummers 5 t/m 8 nog tegen elkaar spelen. 

 De Lettering is al gedaan, maar het programma is nog niet bekend. Er wordt zoveel 
als mogelijk geprobeerd rekening te houden met de wensen van de verenigingen.  
Het voorlopige programma zal eind juli/begin augustus in NAS staan. 

 
Vragen over de jeugd-indeling kunnen naar WIel Schers. 
Vragen over de senioren-indeling kunnen naar Frank Moonen. 
 
Data voor de najaarscompetitie 2019 
De Herfstvakantie (12-19 oktober) probeer ik zoveel als mogelijk vrij te plannen. 
De landelijke jeugd start al op zaterdag 7 september en eventueel poules van 7 teams 
starten dan ook al. Hieronder het schema: 

 7 september: landelijk jeugd (vanwege toernooi op 5 oktober) 

 14 september: ronde 1 

 21 september: ronde 2 

 28 september: ronde 3 

 5 oktober: ronde 4 

 12 oktober: alleen inhaal of 7-poules (wel landelijk) 

 19 oktober: alleen inhaal of 7-poules (wel landelijk) 

 26 oktober: ronde 5 (geen landelijk) 

 2 november: ronde 6 

 9 november: alleen inhaal of 7-poules 

 16 november: ronde 7 

 23 november: ronde 8 

 30 november: ronde 9  

 7 december: ronde 10 

 14 december: beslissingswedstrijden  



 
Het schema wijkt iets af van het landelijke schema, dat komt omdat de NTTB 
altijd rekening houdt met de vakanties in Noord- en Midden-Nederland en nooit 
met Zuid-Nederland. 
 
Daarnaast is er in eerdere publicaties aangegeven dat 7 december niet als standaard 
speeldag (10 data) gebruikt zou worden. Dit is nu wel het geval.  Daarmee is 12 oktober 
komen te vervallen. (Poules van zeven kunnen overigens wel op 12 oktober een wedstrijd 
hebben.) 
 
De regio-hoofdklasse senioren zal wel het landelijke schema volgen, uiteraard 
is het altijd in onderling overleg mogelijk wedstrijden te verplaatsen. 
 
Er zal zoveel als mogelijk geprobeerd worden met de wensen van de verenigingen 
rekening te houden. 
 
Fijne vakantie, Frank Moonen, ACL 
 

 


