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03-10-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 21-40-13  
 

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 PostNL 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: 
 

ʣ Ook nu, net als vorige week, weinig nieuws dat gecommuniceerd moet worden. 

ʣ De uitslagen van het 1
e
 Ranglijsttoernooi, nieuwe stijl, kunnen worden gedownload op www.nttblimburg.nl .  

ʣ Er waren twee Limburgse winnaars bij de meisjes Xaveria Vossen (TTC) en Fleur Steijns (Kluis). 

ʣ Geadresseerden die een @home of @ziggo adres hebben dienen zelf aan de bel te trekken als het wekelijks 
bulletin niet wordt ontvangen. Bij deze provider(s) is af en toe sprake van een probleem bij inkomende mail. 

ʣ Uitstel van wedstrijden wordt alleen verleend, als is voldaan aan de regels zoals die in de ‘Richtlijnen Competitie’ 
zijn opgenomen. Op pagina 1 en 2 van deze richtlijnen (RC) is e.e.a. uitvoerig toegelicht. 

ʣ Afgelopen zaterdag is onverwacht en eenzijdig tegen deze regel gezondigd. Weliswaar gaf de ACL 
‘noodgedwongen’ toestemming, maar er kon niet worden voorkomen dat er een vergeefse reis werd gemaakt. 

 Bij de verzending van het Infobulletin aan de WS, wordt dit document dus nog eens als extra bijlage toegevoegd.ʣ  

 In week 42 en 43 verschijnen geen Infobulletins. ʣ  

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 

 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

       

11509 Fürst/L 7 - Maastricht 4 Uitg.  Nieuwe datum in overleg. 

11515 Quick 72/S 1 - Kluis 7  16-11 Aanvang 14.00 

3211 Destatec 2 - Panningen 5 05-10  Aanvang 14.00 

       

  
 

WIJZIGINGEN: 

 

Fürst/Lybrae 7  Alle thuiswedstrijden van dit jeugdteam beginnen om 13.30u. 
 

 

COMPETITIEDATA VOORJAAR 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  
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PORTOKOSTEN: 
 

Het is diverse malen voorgekomen dat er te weinig postzegels op de enveloppes met wedstrijdformulieren wordt geplakt. 
Dus attentie gevraagd aan de wedstrijdsecretarissen. Zolang de wedstrijdformulieren per post moeten worden 
ingezonden zullen de extra kosten aan de verenigingen worden doorberekend via de boetelijst.  
  

INTERCUP VERVOLG: 
 

Het Intercup-verhaal van Sittard wordt geprolongeerd. Het succesvolle optreden van de vereniging in de voorgaande 
versie, smaakt naar meer. 

Er is opnieuw ingeschreven en de loting heeft het team opnieuw aan een Duitse 
opponent gekoppeld. Uit de STIEFELSTADT DÖBELN in Sachsen, met stadsrechten sinds 
1286 en ca. 22.000 inwoners, komt de DÖBELNER TISCHTENNIS SPORTVEREIN op bezoek 
in Sittard. De vereniging speelt met haar 6 mans team in de Duitse Oberliga en is dus op 
voorhand al gebombardeerd tot de grote favoriet voor de overwinning. Omdat ook een 
tafeltennisbal rond is en bovendien erg klein, mag een favorietenrol nooit als 
zaligmakend worden gezien. Dat het echter een loodzware klus zal worden is buiten 
kijf. Dat de toeschouwers echter nóg beter tafeltennis geboden zal gaan worden als in 
de Intercupwedstrijden van vorig seizoen, staat daardoor echter ook als een paal boven 

water. 
Vrijdagavond 25 oktober is de Tafeltennishal in Sittard weer ‘the place to be’ voor de rechtgeaarde liefhebber.  
Aanvang van de wedstrijd 20.00u. De nazit zal zeker tot in de kleine uurtjes duren, met voldoende versnaperingen in 
het toeschouwersgedeelte van de speelzaal.  
 

JUBILEUM IN GELEEN: 

 

Op de website van de TTC Kluis wordt regelmatig aandacht besteed aan de viering van het ‘gouden bestaansfeest’. 
Voor iedereen die op deze vrije speeldag even een handje wil komen geven of wil komen netwerken, drukken wij de 
uitnodiging zoals die op de verenigingssite staat even af. 
  

.  
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LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 
 

 
 

 

INSCHRIJVEN 
 

NIET 
 

 VERGETEN
 

De inschrijving stopt op 15 oktober a.s. 
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