
Beste clubs en spelers, 
  
Door de aangekondigde versoepelingen kan er zowel door de jeugd als door de senioren 
weer worden getraind. 
 
De verwachting is dat over enkele weken ook wedstrijden en toernooien weer mogelijk zijn 
en dat wellicht ook 
de sportkantine weer open mag. De landelijke competitie staat nu gepland voor zaterdag 5 
februari, maar het 
is nog onzeker of dat haalbaar is.  

In onze afdeling is de najaarscompetitie 2021 grotendeels afgerond. Zo zijn bij de senioren 
alle 
kampioenen en promovendi bekend. Niet gespeelde wedstrijden (in de degradatiepoule) 
worden hier niet meer ingehaald. 

 

Bij de jeugd zijn nog niet alle kampioenen beken. Daarom is in overleg met de clubs besloten 
de wedstrijden die 
nog van belang zijn voor het kampioenschap, alsnog in te halen. Dan betreft het de volgende 
wedstrijden: 

 

Jeugd, 2e klasse: Red Stars 2 - Seta 1, Venlo 1 - Red Stars 2, Seta 1 - Falco 2 en Falco 2 - 
Seta 1 
Jeugd duo, 4e klasse B: Fortus 1 - Destatec 3 en Fortus 1 - Vijlen 1 

 

Bovenstaande wedstrijden zullen indien mogelijk in februari worden gespeeld. Zodra 
wedstrijden weer zijn toegestaan, 
worden bovenstaande wedstrijden opnieuw ingepland. Zo krijgen we in alles klassen een 
kampioen. 

De start van de voorjaarscompetitie 2022 staat voor de afdeling Limburg nu gepland 
voor zaterdag 5 maart.  
De teams daarvoor kunnen vanaf nu in NAS worden aangemeld, dat kan tot uiterlijk 13 
februari. Geef daarbij ook de  
zaalwensen aan en als clubs of teams op een bepaalde datum niet kunnen spelen. De mei-
vakantie zal zoveel als 
mogelijk worden vrij gepland, maar op alle andere zaterdag tot eind mei kunnen wedstrijden 
worden ingepland. 
 
Hieronder per categorie de wedstrijdvormen die we aanbieden: 
  
SENIOREN ZATERDAG 
  
Hetzelfde systeem als afgelopen seizoen met play-offs en een degradatiepoule. Hier 
verandert dus niets. 
Als er inderdaad op 5 maart kan worden gestart, loopt de competitie, met play-offs, tot medio 
mei.  
Mocht de start later zijn, dan kiezen we voor een een halve competitie (7 speeldagen) zonder 
play-offs. 
Teams kunnen vanaf nu worden aangemeld tot uiterlijk 13 februari. 
  
  



SENIOREN DUO-COMPETITIE 
  
Deze competitie (najaar 2021) is nog niet uitgespeeld, maar dat gaat gebeuren zodra dat 
weer kan.  
Houd NAS dus in de gaten, en er zal ook over worden gecommuniceerd. 
Toch moeten voor de nieuwe competitie (die wellicht ook begin maart kan starten), ook de 
teams weer worden 
opgegeven. Hier zou dan een halve competitie (met 6 of 7 speeldagen volstaan. 
Teams kunnen vanaf nu worden aangemeld tot uiterlijk 13 februari. 
  
JEUGD 1e/2e KLASSE 
 

Hetzelfde systeem als afgelopen seizoen, dus teams van minimaal 3 spelers. Afhankelijk van 
het aantal teams dat 
zich gaat aanmelden worden dit 1 of 2 klassen. Ook hier is de start voorzien op 5 maart.  
Teams kunnen vanaf nu worden aangemeld tot uiterlijk 13 februari. 
  
JEUGD OVERIGE & STARTERS 
  
Hier maken we komend seizoen een individuele competitie van met meerkampen op 
meerdere zaterdagen en bij verschillende clubs. 
Alle jeugdleden kunnen hier aan deelnemen, hoeven niet competitiegerechtigd te zijn en 
deelname is zonder kosten. 
De wedstrijden tellen ook mee voor de ELO-ranglijst. De start is voorzien op zaterdag 5 
maart, daarna volgen nog meerkampen 
op meerdere zaterdagen, waarna er op 23 april een finaletoernooi wordt gespeeld. 
Een lijst van deelnemende jeugdleden uiterlijk 26 februari mailen 
naar frankmoonen@nttblimburg.nl 
 
VRAGEN? Dan hoor ik het graag, via de mail of telefonisch: 06-15016377 
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