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14-03-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 07-11-13  
 

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: 
  

⍈ Strijd in Intercup voor BKS/Sittard na thuisnederlaag tegen TTC And Leie Lauwe geëindigd. Kijk voor een korte 
impressie op pagina 2 en op de verenigingswebsite. 

⍈ Op zondag 21 april Nationale Kampioenschappen Veteranen in Schiedam met Limburgse deelname. 

⍈ Een week later, 27/28 april de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd A en B (Welpen D) in Arnhem. 

⍈ En dan een royale maand later de Finale NJM op 1 en 2 juni in Panningen met veel Limburgse deelnemers. 

⍈ De nieuwe competitiedata staan op pagina 2. 

⍈ Er gebeuren op dit moment weinig spannende zaken. Dus ook nu weer een zeer beknopt bulletin. 

 

 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

06 Thuis  Uit Wordt gespeeld op Evt. Omschrijving 

10110 BKS/Sittard 1 - Megacles 3  Uitgesteld. NTTB  Int. Toernooi Oostenrijk 
10618 Smash 72 1 - Wijzenbeek/Westa 4  Uitgesteld, NTTB Int. Toernooi België 
35115 Asterix 2 - Panningen 74 6  Uitgesteld 
35116 Helden 67 1 - Panningen 74 6  Uitgesteld 

 

 

08-03: Minor 1, uitkomend in 1B, is teruggetrokken. Langdurige blessures maken 
spelen voor het team niet meer mogelijk.  
Alle gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd. 

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 
 

 De data voor beslissingswedstrijden om het kampioenschap bij de senioren worden gespeeld op 
27-04 a.s.  
Uitgezonderd zijn de 7-poules in de 4

e
 klassen. Als daar beslissingswedstrijden om het 

kampioenschap noodzakelijk zijn, zal de ACL met de betrokken verenigingen in overleg gaan. 
Noodzakelijke P/D wedstrijden in de diverse klassen bij de senioren worden ook op zaterdag 27-04 
gespeeld. Ook hier geldt weer de uitzondering voor de teams in de 4

e
 klasse. 

 
 
 Bij de jeugd zullen beslissingswedstrijden om het kampioenschap in de week daarna, op 
zaterdag 4 mei worden gespeeld.  
Ook de  3-kamp om het Kampioenschap van Limburg Starters wordt op die dag gespeeld. 
In het weekend waarin de senioren hun wedstrijden spelen, worden bij de jeugd de NK A/B + 
Welpen D gespeeld, waardoor deze noodzakelijk is.  
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COMPETITIEDATA NAJAAR 2013 EN VOORJAAR 2014: 
 
Najaarscompetitie 2013 JEUGD 
sep, 14 – 21 – 28  
okt,  05 – 12 – 26  
nov, 02 – 09 – 23 – 30  
 
Najaarscompetitie 2013 SENIOREN 
sep, 14 – 21 – 28  
okt,  05 – 12 – 26  
nov, 02 – 09 – 16 – 23  
 
Voorjaarscompetitie 2014 JEUGD en SENIOREN 
 
feb, 01 – 08 – 15  
mrt, 08 – 15 – 22 – 29 
apr, 05 – 12 – 19 
 
Deze data lopen parallel met de data van de landelijke competitie. 
 
 

INTERNATIONAAL WEEKEND SITTARD: 

 
Na de winst in het (Oost-) Duitse Weissenborn, speelde BKS/Sittard zondag jl. in de 3

e
 ronde van 

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

e
 Nationaal ging als favoriet van start en stond na een 

bliksemoffensief meteen al met 2-0 voor. Het was echter Sam Geuskens die het Sittards team 
door een overwinning terug bracht in de wedstrijd. 
Het mocht helaas niet baten omdat het daaropvolgende dubbel in 5 games verloren ging 
waardoor de stille hoop, voor een verrassing te kunnen zorgen, was vervlogen.  

 
De gasten, gesteund door een grote schare meegereisde supporters, kunnen zich nu prepareren op de volgende 
tegenstander, op weg naar de ¼ finale van dit internationale toernooi. Ondanks de nederlaag kon het Sittards team met 
opgeheven hoofd het centercourt verlaten omdat het team het grote aantal toeschouwers bij vlagen uitstekend tafeltennis 
had geboden. 
Zoals gebruikelijk werd er ook deze keer in Sittard weer gezorgd voor een perfecte sfeer, waardoor ook de after party 
opnieuw  niet te versmaden viel. Meer op de verenigingswedstrijd www.ttv-sittard.nl . 
 

 

NIEUWSBRIEF AFDELING LIMBURG: 
 

Op vrijdag 8 maart verscheen Nieuwsbrief nr. 21, waarin o.a. de aankondiging van een vernieuwende aanpak van de 
jaarlijks Algemene Ledenvergadering (ALV), die zoals gebruikelijk in mei wordt gehouden.  
De  jaarlijks ('statutair noodzakelijk) terugkerende ALV wordt door veel bestuurders toch altijd weer als een 'verplicht 
nummertje gezien. Het Afdelingsbestuur wil het bij deze bijeenkomst over een geheel andere boeg gaan gooien, zodat er 
iets meer leven in de brouwerij gaat komen. Het wordt iets geheel anders, waarbij het vergaderdeel zal worden 
gecombineerd met o.a. een gastspreker, meerdere externe gasten, een of meerdere workshops en dit alles zal worden 
versierd met een hapje en een drankje.  
Volg de website, waarop t.z.t. het programma zal worden gecommuniceerd. 
 

 
 

http://www.ttv-sittard.nl/

