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07-03-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 06-10-13  
 

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: 
  

⍈ A.s. zondag in Sittard Intercupwedstrijd van  BKS/Sittard op zondag 10 maart om 14.00u. tegen het Belgische 
TTC And Leie Lauwe. (Zie ook pagina 2). 

⍈ Noteer in  de agenda: Nederlandse Kampioenschappen Jeugd A en B (Welpen D) op 27/28 april in Arnhem. 

⍈ Noteer in de agenda: Finale NJM op 1 en 2 juni in Panningen met (nu al bekend) veel Limburgse deelnemers. 

⍈ Ook de afdeling Gelre is nu overgestapt op de (verplicht gestelde) nieuwe lay-out voor afdelingswebsites. 

⍈ In de Nieuwsbrief van de NTTB veel aandacht besteed aan de NK van het afgelopen weekend. 

⍈ Ook worden er nu (gelukkig) structureel steeds meer spelregels behandeld. Dit zou zelfs nog iets uitvoeriger 
mogen, waarbij een extra toelichting in 'gewone mensentaal' soms wenselijk lijkt.  

⍈ Opvallend weinig boetes na 4 competitiewedstrijden. Zo gaat het de goede kant op. 

⍈ En verder is er weinig schokkends of belangrijks te melden.  

 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

05 Thuis UIT WORDT GESPEELD OP Evt. Omschrijving 
 

34151 Fürst/Lybrae 4 - Brunssum 6 02-04 Di. Aanvang 20.00u. 
 

 

RESULTATEN JEUGDKLASSENTOERNOOI: 
 
Tijdens de NK Senioren in Zwolle werd ook het jaarlijkse Jeugdklassentoernooi gespeeld. De acht afdelingen vaardigen 
per competitieklasse de vier hoogst geklasseerde spelers af, die onderling uitmaken, wie zich de beste competitiespeler 
van het jaar mag noemen. 
Uit onze afdeling waren 17 spelers aanwezig, waarvan er drie het podium wisten te bereiken. 
In de categorie 2

e
 klassespelers kon Karlijn van Lierop (Megacles) als trotse winnares de terugreis naar Weert maken. 

In de categorie 4
e
 klassespelers was het Rowan de Jong (Smash 72) die eveneens aan het langste eind trok en als 

winnaar ook richting gemeente Weert, lees: Stramproy, vertrok. 
In deze zelfde 4

e
 klasse plaatste zich Berrie Corstjens (BKS./Sittard)  ex aequo op de 3

e
 plaats.   

 

 LIMBURGSE JEUGDMASTERS:

 
Even vooruitlopend op wat nog komen gaat: LJM-3 wordt gespeeld op zondag 24 maart a.s. in het Sportcentrum in 
Swalmen. De organisatie is namens de LJM in handen van de vereniging Destatec. 
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INTERNATIONAAL WEEKEND SITTARD: 

 
Na de winst in het (Oost-) Duitse Weissenborn, speelt BKS/Sittard a.s. zondag in de 3

e
 ronde 

van de INTERCUP tegen de vereniging "TTC And Leie Lauwe", uit de gelijknamige West-
Vlaamse plaats. De tegenstander speelt in België in 2

e
 Nationaal B en neemt daar op dit 

moment na 9 gespeelde wedstrijden een 5
e
 plaats in op de ranglijst. De Belgen, met spelers uit 

de categorie B2 tot B4, gaan zeker als favoriet de strijd in. Bij BKS/Sittard heet het echter 'alle 
hens aan dek' om te proberen de zo fel begeerde ¼ finaleplaats te bereiken. 
 

De gasten zullen zich echter in Sittard gesteund weten door een grote schare supporters die het team vergezellen. Dit 
alles zal er zeker toe leiden dat er wel enig rumoer kan worden verwacht. Zoals gebruikelijk zal er ook deze keer weer in 
Sittard door Jean Opgenort c.s. alles aan worden gedaan om de grote schare te verwachten toeschouwers een sportief 
plezierige middag te bezorgen.  
Ook de alleszins gebruikelijke aangename nevenverschijnselen bij een verblijf in het Tafeltenniscentrum zijn op voorhand 
al gegarandeerd.  
Aanvang van de wedstrijd is 14.00u. terwijl de zaal open is vanaf 13.00u. 
 

BOETES: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


