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11-04-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 11-15-13  
 

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: 
 . 

÷ Nogal wat wedstrijden worden deze en volgende week (werden eerder ook al….) op ddw-dagen gespeeld. Men is 
snel klaar; er wordt op 2 tafels gespeeld. 

÷ Nog even volhouden, dan spelen wij net als in de rest van het land (eindelijk?) niet meer op zaterdag. 
÷ De eerste kampioenschappen bij de jeugd zijn in Tegelen en in Sittard al gevierd. 
÷ De Algemene Ledenvergadering (ALV) is dit jaar later dan gebruikelijk. Deze keer pas einde juni. Mededeling 

over de datum en locatie volgen.  
 

WIJZIGINGEN COMPETITIEPROGRAMMA: 

 

10 Thuis  Uit Wordt gespeeld op Evt. Omschrijving 

      
10226 Red Stars 6 - Destatec 1 12-04 Vr. Aanvang 19.30 op 2T. 
10825 Venlo 3 - TTC 3 17-04 Wo. Aanvang 18.30 op 2T. 
11127 Red Stars 11 - 't Belke 2 12-04 Vr. Aanvang 19.30 op 2T. 
22127 Wijzenbeek/Westa 4 - Kerkrade 68 1 12-04 Vr. Aanvang 19.00u 
29130 Fürst/Lybrae 3 - Sempre Avanti 1 20-04 Aanvang 13.30u 
33147 Panningen 72 4 - Kerkrade 68 2 19-04 Vr. aanvang 20.00u 
36124 Destatec 3 - Kluis 8 12-04 Vr. Aanvang 20.30u op 2T. 

 

Felicitaties aan de Kampioenen: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

5A TTC 4   
5E BKS/Sittard 5   
     

 

NAS ONLINE: 

 

NAS Online is weer beschikbaar voor de verenigingswebsites. 
 
In het verleden was het voor de verenigingen de gewoonste zaak van de wereld om via de eigen site direct NAS Online te 
presenteren. Dat was sinds begin vorig jaar niet meer mogelijk, omdat daarvoor geen toestemming was verleend door de 
NTTB. Er waren (bij meerderheid) afspraken gemaakt dat NAS Online exclusief voor NTTB (afdelings-) websites was 
bestemd. De gebruikte argumenten zullen wij u besparen, maar webmaster Wim Reubsaet werd indertijd zelf verrast door 
de genomen beslissing. Door gewijzigd inzicht in deze materie is het weer mogelijk om de oude situatie terug te krijgen. 
 
De uitslagen kunnen weer gewoon via de eigen verenigingssite worden bekeken via een eigen link. Stuur een mail naar 
webmaster@nttblimburg.nl onder vermelding van de verenigingsnaam, dan zal de webmaster deze link voor u 'regelen'.  

mailto:competitieleider@nttblimburg.nl
http://www.nttblimburg.nl/
http://www.nttb-administratie.nl/
mailto:rikwijnands@hetnet.nl
mailto:webmaster@nttblimburg.nl


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 2 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 
 

Nog eens als herinnering: 
Beslissingswedstrijden bij de jeugd worden gespeeld op zaterdag 4 mei a.s. 
 
Eén wedstrijd staat al vast: de beslissingswedstrijd om het Kampioenschap van Limburg Startersteams tussen de nrs. 1 
van de Startersklassen 1A en 1B. 
Deze wedstrijd wordt traditioneel gespeeld bij de vereniging Destatec in Swalmen, aanvang 10.30u. 
 
Beslissingswedstrijden en P/D wedstrijden bij de senioren worden gespeeld op zaterdag 27-04. De verenigingen die 
daarvoor in aanmerking komen ontvangen op dinsdag/woensdag 22/23 april bericht over speellocatie en aanvangstijden.     
 

COMPETITIEDATA NAJAAR 2013: 
 

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  
De opgave van de nieuwe teams in NAS voor de Najaarscompetitie 2013 moet uiterlijk 15 juni zijn gebeurd. 
 
De verenigingen ontvangen bericht als de competitie in NAS is geïnitieerd. Vanaf dat moment kunnen de nieuwe 
teams in NAS worden ingegeven.   
 

INTERNATIONAAL: 

 

Op de website van de afdeling Limburg staat een uitgebreid reis-, sfeer- en wedstrijdverslag over de deelname door een 
18-koppige vertegenwoordiging van de afdeling Limburg aan het grote internationale paastoernooi in het Oostenrijkse 
Linz. Op de gepubliceerde foto van Li Nan Sun staat de auteur en delegatieleider Jan Creemers uiterst rechts. 
www.nttblimburg.nl . 
 

LANDELIJKE COMPETITIE  JEUGD: 
 

Met nog twee speelrondes voor de boeg, een overzicht van de prestaties van de Limburgse jeugdteams. 

 

http://www.nttblimburg.nl/
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LANDELIJKE COMPETITIE EREDIVISIE: 
  

In de eredivisie gaan de play-offs van start met 3 Limburgse teams. De stand na de reguliere ½ competitie ziet er als volgt 
uit: 

                        
 

BOETES: 

 


