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28-02-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 05-09-13  
 

ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren 

 
Frank Moonen, 06 51551767 
e-mail:     competitieleider@nttblimburg.nl  
Website:  www.nttblimburg.nl   
 

Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS 
www.nttb-administratie.nl 

Uiterlijk maandag 17.00u. per TNT Post naar  
Rik Wijnands, Patrijzenpad 36, 5932 GK Tegelen 

rikwijnands@hetnet.nl 

 

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. Of totdat er een verwijzing naar een eerdere publicatie is gedaan. Of totdat er een mededeling van wijziging aan de 
vereniging(-en) is verzonden. Berichten verzonden per e-mail; geplaatst op de website van de afd. Limburg; geplaatst in het Infobulletin hebben een officiële status. 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄ 
 

ALGEMEEN: 
  

⌛ Volgende Intercupwedstrijd van  BKS/Sittard op zondag 10 maart om 14.00u. De tegenstander uit het West-
Vlaamse dorp Lauwe speelt in 2

e
 Nationale en neemt daar op dit moment een 2

e
 plaats in. 

⌛ Nederlandse Kampioenschappen Jeugd A en B (Welpen D) dit jaar op 27/28 april in Arnhem. 

⌛ Finale NJM op 1 en 2 juni opnieuw in Panningen met veel Limburgse deelnemers. 

⌛ In het zeer sterk bezette internationaal toernooi in Örebro (Zweden) wisten Sharon Janssen (Megacles) en Lynn 
van der Elsen (Westa/AnytimeFitness) de ronde van de laatste 16 te bereiken. Janssen mocht nog eens extra 
aan de bak in de categorie 'Cadet Hopes', waar 6 speelsters in een KO systeem uitkwamen. Ook daar wist zij nog 
een partij te winnen. 

⌛ Hoe het niet moet: de afmelding door de vereniging Venlo van de drie geselecteerde deelnemers aan het 
Jeugdklassentoernooi dat a.s. zaterdag (overmorgen) wordt gespeeld.  

 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

04 Thuis UIT WORDT GESPEELD OP Evt. Omschrijving 
 

      
10407 Venlo 2 - Red Stars 8 10-04 Wo. Aanvang 18.30u. 2 T. NTTB Toernooi België  
10919 Red Stars 10 - Landgraaf 1 02-03 Aanvang 11.00u. 
11418 Destatec 4 - Brunssum 5 16-03 Aanvang 12.00u. 
34125 Fürst/L 4 - Landgraaf 7 16-03 Aanvang 13.00u. 

 

WIJZIGING: 

 

Batave  secr. V. Engels – Huys, e-mailadres wordt vengels116@gmail.com  
 

UITSLAGENDIENST NAS: 
 

Op verzoek van het afdelingsbestuur nog maar eens de mededeling dat de uitslagen van ALLE gespeelde wedstrijden 
onmiddellijk real time in NAS zichtbaar zijn.( …dus meteen na de ingave door de wedstrijdsecretaris).  
Inclusief de nieuwe stand op de ranglijst van het team en de P.R. van de spelers.  
Ga naar www.nttblimburg.nl, Menukeuze 'Competitie/NAS Online'. Sneller kan het niet.   
 
Dat de uitslagen op maandag niet (altijd) in de krant worden gepubliceerd, is niet de verantwoordelijkheid van het 
afdelingsbestuur. De kranten hebben daarvoor jaren geleden een eigen samenwerkingsverband ingesteld. Dit staat 
overigens op de website van De Limburger/LD nadrukkelijk vermeld. 
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NATIONALE TITELSTRIJD: 
 

Bezoek a.s. weekend dit jaarlijkse toernooi waarin de 
beste Nederlandse topspelers hun opwachting maken.  
Gelardeerd door veel side-events met op zaterdag 
speciale aandacht voor de beste jeugdspelers uit alle 
Afdelingscompetities. Zij meten dan onderling hun 
krachten in het Jeugdklassentoernooi.  

Alle informatie over aanvangstijden, activiteiten, lotingen en speellocatie op www.nttb.nl .  
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