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11-05-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 15-19-13  
 

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: 
 . 

 Vanwege Hemelvaartsdag komt dit Infobulletin twee dagen later. Maar er wordt herinnerd aan de publicatie van ال
vorige week, dat de bulletins in het zomerreces alleen nog maar verschijnen, als het noodzakelijk is. 

  .Noteer de datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in uw agenda ال
Westa is teleurgesteld. In het vorige bulletin stond alleen maar dat Kas van Oost 3 ال

e
 werd bij Welpen D op de NK. 

Met een wild card startte hij bij de Welpen A en werd daar tot veler verrassing Nederlands kampioen. Talent in 
spé…..? Dat zal op de toekomstige toernooien moeten blijken. Daarvoor is dan wel continuïteit gevraagd. 

 ,Een continuïteit, die de andere Limburgse Nederlands kampioen bij de meisjes Welpen A, de een jaar oudere ال
Karlijn van Lierop (Megacles), inclusief haar wapperende haardos, langzaam begint te vertonen.  

 Wijziging opzet Ranglijsttoernooien voor de jeugd vanaf a.s. seizoen gewijzigd. Evenals de licenties, waar de ال
drempels worden verhoogd.  

 Er zullen alleen nog maar de landelijke licenties A en B overblijven. Het aantal A en B licenties zal ook duidelijk ال
verminderen en in principe zullen er geen aparte afdelingslicenties meer worden verleend. 

  .Er zal over enige tijd een publicatie daarover verschijnen op de NTTB site ال
 Bij de senioren zijn een klein aantal licenties gewijzigd. Kijk op de afdelingssite www.nttblimburg.nl. Ga naar ال

‘Toernooien/Licenties/Licentie opvragen’ en geef daar het bondsnummer in. 
 Ook is de nieuwe rating senioren beschikbaar. Dit overzicht zal na het weekend beschikbaar zijn op de website ال

van de Afdeling Limburg www.nttblimburg.nl. 
 .De ranglijst van de jeugdspelers die in de Afdeling Limburg spelen is naar verwachting eind volgende week klaar ال

Ook deze lijst zal op www.nttblimburg.nl worden gepubliceerd. 
 De maand juni is door Fürst/Lybrae uitgeroepen als dé FEESTMAAND voor 40-jarig jubileum. Enkele activiteiten ال

staan op website www.ttvheerlen.nl. 
  .Feest ook bij Megacles waar de onverwoestbare Thijs van Lierop tot erelid van de vereniging werd benoemd ال
 En nu er toch al 4× een website is genoemd, blijkt ook de website van ’t Belke een wel zeer ingrijpende ال

metamorfose te hebben ondergaan. Voor de nieuwsgierigen: www.belke.nl en wie het weet, mag het zeggen. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING LIMBURG: 
 

 

RESERVEER ZATERDAG 29 JUNI 

AMRATH HOTEL BORN 

ALV NIEUWE STIJL 

START om 16.00 uur.  

EINDE ca. 19.00 uur. 

 
 

mailto:competitieleider@nttblimburg.nl
http://www.nttblimburg.nl/
http://www.nttb-administratie.nl/
mailto:rikwijnands@hetnet.nl
http://www.nttblimburg.nl/
http://www.nttblimburg.nl/
http://www.nttblimburg.nl/
http://ttvheerlen.nl/index.php/nieuws/actueel-nieuws/16-40-jarig-jubileum/85-juni-de-feestmaand-voor-40-jarig-jubileum
http://www.ttvheerlen.nl/
http://www.belke.nl/


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

 

WEDSTRIJDBOEKJES: 
 

Zoals gebruikelijk kunnen nieuwe wedstrijdboekjes bij CZ worden besteld. Die zijn dan tijdens de ALV op 29 juni ter 
beschikking. Omdat er in de komende periode niet meer wekelijks een Infobulletin verschijnt, zal (zullen) de gebruikelijke 
herinnering(-en) aan die bestelling niet worden gedaan. 
WS kunnen de gehele maand mei de verenigingsbestelling plaatsen via competitiezaken@nttblimburg.nl 
 

TEAMINGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2013: 
 

 
De opgave van de nieuwe teams in NAS voor de Najaarscompetitie 2013 moet uiterlijk 15 juni zijn 
gebeurd. Vergeet ook niet de zaalwensen in een aparte e-mail in te zenden aan CZ. Ook dit moet uiterlijk 
15 juni zijn gebeurd. competitiezaken@nttblimburg.nl  
 

 

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN UITSLAGEN: 
 

JEUGD 1 

Zaterdag 4 mei werd de traditionele strijd om het algemeen Kampioenschap van 
Limburg voor Startersteams weer gespeeld. Zoals ook in voorgaande jaren stelde 
Destatec Swalmens haar zaal weer geheel belangeloos ter beschikking. 
Onder belangstelling van alle ouders, grootouders en ook enkele ‘losse’ 
toeschouwers speelden de kampioensteams van Panningen 74 en 
Wijzenbeek/Westa om de grote eer. 
Na een spannende strijd, met veel leuke en spannende wedstrijdmomenten, waarin 
de ‘oh’s en de ah’s’ van de toeschouwers niet van de lucht waren, trok het tweetal 
uit Panningen, Esmay Wittens en Sven Strijbos, na een zeer spannende strijd, 

waarbij 3 wedstrijden over de volle 5 games gingen, aan het langste eind (3-2). De waardige verliezers uit Wessem 
verdienden alle lof voor de inzet en hun sportiviteit bij het accepteren van de nederlaag. 
Op de foto van Jeroen Vercoulen poseren de gelukkige winnaars staand met de grote beker in de hand, terwijl ook de 
verliezers, Jim Hendrix, Jasper Laumen, Noud Munnecom (v.l.n.r.), de ontvangen standaard tonen. Maurice Kemp, 
voorzitter van CZ, reikte de prijzen uit en zag alleen maar blije gezichten voor zich.  
  

JEUGD 2 

Vandaag was het de dag van de waarheid in 2B, waar de teams van Red Stars 8 en 
Maastricht 1, ook in Swalmen, streden om de kampioenstitel. 
Een spaarzaam voorkomend verschijnsel, want beslissingswedstrijden bij de jeugd 
zijn jarenlang niet nodig geweest..  
De teams waren in de competitie ook al volledig aan elkaar gewaagd; de onderlinge 
wedstrijden eindigden steeds gelijk. (5-5). 
Het werd een strijd, waarbij de spanning bij de spelers duidelijk merkbaar, vaak de 
overhand had. Dat de spelkwaliteit  daar soms onder leed, zal dus niet verbazen. 
Opvallend was dat de drie meisjes uit Venray bij een (3-2) voorsprong de zenuwen 

plotsklaps helemaal niet meer de baas werden, waardoor de jongens uit Maastricht met 4 aaneensluitende winstpartijen 
het kampioenschap uitbundig konden vieren. 
Het duurde al met al toch  3 ¾  uur alvorens deze beslissing was gevallen zodat het Maastrichtse team en hun coach 
Njoroge Kang’Ethe, door de meegereisde schare supporters en bestuursleden konden worden gefeliciteerd.  
De coaches aan Red Stars zijde, de dames van der Zanden en Verhaegh, hadden de nodige troostende woorden nodig 
om het verliezersleed te verzachten. Een namens CZ uitgereikte kleine attentie aan alle spelers hielp daarbij 
waarschijnlijk ook wel een handje.  
Op de foto van Mevr. Verhaegh poseren de twee teams, links Maastricht (v.v.n. Jibbe Littmann, Nick Biermans, 
Dominique Watrin) en rechts Red Stars (v.v.n. Emma van der Zanden, Jenny Ge, Maud Verhaegh) nog met lachende 
gezichten, maar toen moest alles nog beginnen. 
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BESLISSINGSWEDSTRIJD: 

 

SENIOREN 

 

Nr. Datum    Locatie Aanvang Toelichting 

36403 i.o. Brunssum 2 - Vijlen 72 2 i.o.  

Degradatie 2
e
 klasse. Winnaar blijft in 

2
e
 klasse. Loting thuisrecht in zaal 

 
De datum waarop deze wedstrijd zal worden gespeeld, is nog niet bekend. Op www.nttblimburg.nl zal nieuws daarover 
worden gepubliceerd. 
 

SPEELWIJZE EREDIVISIE: 
 

De enkele maanden geleden gedane aankondiging dat de speelwijze in de eredivisie volledig op de schop zou gaan, is na 
een bijeenkomst met vertegenwoordigers van verenigingen uit de beide hoogste speelklassen, ietwat aangepast.  
Het spelen in best of five blijft gehandhaafd, terwijl spelen gedurende één seizoen, het inkrimpen van het aantal sets (van 
zeven naar zes), spelen in vrije opstelling en het uitbreiden van het aantal teams gehandhaafd blijft. Een uitgebreid 
verslag staat op www.nttb.nl .  
Er zal mogelijk ook worden gesleuteld aan de P/D regeling in de overige divisies van de landelijke competitie. Er zijn 
daarover ook enkele nieuwe ideeën naar voren gebracht die nader zullen worden uitgewerkt.  
Wordt dus vervolgd. 
 

Najaarscompetitie 2013 (10): 
  
Het is 3 weken lang gepubliceerd, maar toch is niemand de onjuiste datum voor de Beslissingswedstrijden Jeugd 
opgevallen. Totdat er jl. zondag een mailtje werd ontvangen van Joep van Leipsig (TTC) die liet weten, dat de genoemde 
datum van 4 december niet op zaterdag valt. 
Dank zei hem kan de correctie worden aangebracht en staat nu in onderstaand kader de juiste datum bij de juiste dag.  
 

 

Beslissingswedstrijden jeugd worden gespeeld op ZATERDAG 7 DECEMBER 2013. Afhankelijk van de nationale 
toernooikalender kan daarvan worden afgeweken. Dit zal echter in overleg met de betrokken verenigingen gebeuren. 
In elk geval op een van beide resterende zaterdagen voor de Kerstvakantie. 
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