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01-11-2013                                                                                                                                      Infobulletin nr. 23-44-13  
 

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. 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄ 
 

 
 

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
 

Piet Geurts 
 

Lid van de Tafeltennisvereniging Landgraaf 
Een gewaardeerde en vaste kracht op team 7 

Hij was al geruime tijd ziek maar zijn overlijden kwam toch geheel onverwacht  
 

Wij wensen familie, vrienden en kennissen  
erg veel sterkte bij het verwerken 

van dit grote verlies 

 

ALGEMEEN: 
 

Ϣ Niet vergeten af en toe in de ‘Richtlijnen Competitie (CR)’ te kijken. 

Ϣ Niet vergeten ook even echt te lezen wat er staat. 

Ϣ Niet vergeten bij twijfel met het secretariaat van CZ te bellen. Op zaterdagen extra bereikbaar via 06 23986662. 

Ϣ Niet vergeten dat vanaf ronde 8 geen uitstel van wedstrijden mogelijk is. Wedstrijden mogen dan alleen nog maar 
vóóruit worden gespeeld. 

Ϣ Zocht enkele weken geleden Landgraaf een trainer; nu is dit ook het geval bij ’t Belke in Belfeld. 

Ϣ Was iedereen op tijd in de nieuwe speelzaal van Red Stars, of is er een wedstrijd te laat begonnen? 

Ϣ Noteer de datum voor het Jeugdklassentoernooi dat jaarlijks tijdens de Nationale Kampioenschappen Senioren 
wordt gespeeld. Zaterdag 1 maart 2014 in Zwolle spelen de 4 beste jeugdspelers uit de Najaarscompetitie van 

HK t/m 4
e
 klasse uit alle afdelingen weer tegen elkaar.  
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WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 

 
Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

10121 Wijzenbeek/Westa 1 - Sittard 1  16-11 Aanvang 10.30u. 

10528 Megacles 4 - Brunssum 2 23-11 15-11 Aanvang 19.015u. Op 2T 

10919 TTC 5 - Sibbe MC 1 02-11  Aanvang 13.00u. 

11509 Fürst/Lybrae 7 - Maastricht 4  16-11 Aanvang 12.00u. 

11518 Maastricht 4 - Kluis 7 Uitg.   

22123 Wijzenbeek/Westa 2 - Megacles 3 09-11 01-11 Aanvang 20.00u. 

24121 Brunssum 2 - Vijlen 72 2 02-11  Aanvang 12.30u. 

  

WIJZIGINGEN: 

 

Megacles Secr. wordt Q. van der Linden, tel. 06 25390631, e-mail quint.vanderlinden@gmail.com  

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 

 

Nogmaals de data: 
Senioren op 30 november. Jeugd op 07 december. 

 

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. 
BIJ DE JEUGD ZULLEN EEN AANTAL WEDSTRIJDEN AL OP 25 JANUARI WORDEN GESPEELD. DIT i.v.m. 

MOGELIJKE SELECTIE VAN SPELERS VOOR EEN INTERNATIONAAL TOERNOOI IN OOSTENRIJK. 

 

PLATFORMOVERLEG: 
 
 

Alle verenigingen hebben op 14-10 een uitnodiging ontvangen om een bijeenkomst van het Platformoverleg bij te wonen. 
Op de agenda staat slechts één agendapunt:  
De speelwijze in de jeugdcompetitie met ingang van de Najaarscompetitie 2014 aan passen. 

 
Tijdens de ALV in juni jl. is een (concept) voorstel daarvoor door CZ ingediend, waarbij de intentie werd uitgesproken, dat 

alle verenigingen gezamenlijk daarover zouden gaan brainstormen.  
De werkgroep Competitiezaken (CZ) is van mening dat alleen een enquête onder de verenigingen houden, geen 
garantie biedt op een breed gedragen visie. 
Het Platformoverleg (P.O.) is de bij uitstek geschikte plaats, waar de verenigingen elkaars standpunten kunnen 
uitwisselen. Daarna kan er door het P.O. een advies worden uitgebracht aan het Afdelingsbestuur. Daarbij heeft men de 
zekerheid dat de mening van de meerderheid van de verenigingen het advies ondersteunt.  
Bij de verzonden uitnodiging is het document dat voorafgaand aan de ALV al aan de verenigingen was toegezonden, 
opnieuw toegevoegd.  
 
De toekomst van het jeugd-tafeltennis ziet er op dit moment niet zo florissant uit. Daarom wordt gehoopt, eigenlijk geëist, 
dat vele, zo niet alle verenigingen aanwezig zullen zijn, om over de toekomst van onze sport in Limburg mee te denken. 
Immers het ligt voor de hand, dat daar, waar de jeugd verstek laat gaan, ook de continuïteit van de vereniging ter plekke 
op den duur niet gewaarborgd zal zijn.  
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Tafeltenniscentrum Sittard, Burg. Arnoldtsstraat 20, Sittard op woensdag 6 november, 
aanvang 20.00u.  
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LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
De inschrijvingsperiode is gesloten en er kan een voorlopige balans worden opgemaakt. 
 
Het aantal deelnemers is vergeleken met vorig jaar iets teruggelopen, aldus de secretaris van LJM, Maurice Kemp. 
“Totaal aantal inschrijvingen = 145 (J=99 / M=46) en dat is een kleine afname t.o.v. het vorig seizoen.  
Junioren = 49 (Jo=35/Me=14); Kadetten = 46 (Jo=27/Me=19); Pupillen = 36 (Jo=24/Me=12); Welpen = 14 (Jo=13/Me=1). 
De krimp zit in de jongere jeugd, Pupillen/Welpen, waar in vergelijking met vorig jaar in totaal 20 inschrijvingen minder zijn 
binnengekomen”. 
 
Afsluitend nogmaals de speeldata van de LJM. 
LJM-1 op zondag 24 november 2013 in Heerlen. 
LJM-2 op zondag 2 februari 2014 in Weert. 
LJM-3 op zondag 23 maart 2014 in Swalmen. 
LJM-4 op zondag 13 april 2014 in Venray.  
LJM-finale op zondag 25 mei 2014 in Maasbracht. 
 

LANDGRAAFTOERNOOI: 

 
Op 4 januari organiseert de vereniging Landgraaf weer haar Seniorentoernooi, dat, zoals 
gebruikelijk, de week voor de Limburgse Kampioenschappen wordt gespeeld. 
Dus een ideale warming-up voor de spelers die hebben ingeschreven voor het grootste toernooi 
in de Afdeling Limburg. Ook de poule-indelingen van de LK zijn dan bekend, zodat het aftasten 
van elkaars vorm, na de culinaire kersthoogstandjes, van start kan gaan. 
De verenigingen hebben gisteren per e-mail de uitnodiging voor het toernooi ontvangen, waar 
competitieleider Frank Moonen, geassisteerd door Paul van de Laar, weer de scepter zal 
zwaaien.  

Evenals vorig jaar zal de indeling weer plaatsvinden op basis van de competitierating, zoals dit ook bij de Limburgse 
Kampioenschappen het geval is. En ook de gebruikelijke afsluitende feestavond inclusief een zeer smakelijk warm en 
koud buffet staat weer op het programma.  
In het toernooi is plaats voor ca. 80 deelnemers, die met het ook op de Limburgse Kampioenschappen een week later, 
zeker gehaald zullen worden. Er kan tot 18 december worden ingeschreven.  

 

INTERCUP VERVOLG: 

 

Het tweede avontuur van Sittard in de Intercup krijgt een vervolg in de verliezersronde. Het 
team was kansloos tegen de veel sterkere Duitse tegenstander uit Döbeln, spelend in de 
Duitse Oberliga.  
Met (1-4) zag een honderdtal bezoekers de thuisclub buigen voor de individuele kwaliteit van 
de tegenstander, die zelfs hun beste man hadden thuis gelaten. De geweldige sfeer in de zaal 
vergoedde echter veel, zo niet alles.  
Opvallend detail deze keer was de informeel gekozen ‘man of the match’. Het was Jack 
Breukers, die in een clever en vooral beheerst gespeelde partij, voor het enige winstpunt 
zorgde tegen de toch sterkere tegenstander. Daarbij ook geholpen door de tactische coaching 
van zowel Jean Opgenort als Guido Dickmeis in de pauze tussen de 3

e
 en 4

e
 game. 

Zoals ook nu weer bleek, de wegblijvers hadden ongelijk.  
Scheidrechter Ben Ros verwoordde het na afloop heel duidelijk: “Je zou wensen dat een fractie van deze sfeer op onze 
eredivisie zou overslaan. Dat zou een echte verrijking zijn. Nog afgezien van de uitstekende ontvangst die ik hier als 
scheidsrechter meemaak”. 
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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN: 

 

De laatste voorbereidingen voor de Limburgse Kampioenschappen zijn afgesloten en 
de UITNODIGING LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2014 zal aan de 

verenigingen worden toegezonden. In dezelfde e-mail is ook het inschrijfformulier 
opgenomen.  
 
Op 11 en 12 januari 2014 is Panningen het traditionele schouwtoneel bij de vergelijking 
van de onderlinge krachtsverhoudingen. Alle jeugdspelers geven acte de presente op 

zaterdag, terwijl de senioren de zondag zullen invullen.  
Op die zondag zullen ook nog een aantal jeugdspelers actief zijn. Wie daarvoor in aanmerking komen, staat in art. 17 van 
de Uitnodiging. 
De documenten worden verzonden aan de secretariaten en aan de WS. Bovendien is alles ook te lezen op de website 
van de afdeling Limburg www.nttblimburg.nl . 
Het inschrijfformulier is een Excel bestand (.xls). Voor het aanmelden van de deelnemers dient dit Excel bestand te 
worden gebruikt. In 2013 meenden enkele verenigingen hun eigen manier van aanmelden te moeten hanteren. Dit 

leverde onnodig extra werk op voor de organisatoren. Inschrijvingen per e-mail aan lk2014@nttblimburg.nl .  
 
Er zijn een aantal aanpassingen gedaan, op basis van de opgedane ervaringen in 2013. 
De belangrijkste opgesomd: 

 Om wachttijden te beperken, zal bij jeugd en senioren zoveel mogelijk worden gestart met het dubbeltoernooi. 
Gelijktijdig beginnen zal niet altijd mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare tafels. 

 Ook wordt zowel op zaterdag als op zondag bij het enkelspel de plaatsing voor de 3
e
 en 4

e
 plek uitgespeeld. 

 Bij de jeugd is de rating voor indeling in de hoogste klasse verhoogd. 
 Let ook op de mededeling in punt 15 van de Uitnodiging. (Maximum aantal deelnemers per klasse). 
 Ook zal de jeugd die na de voorronde niet gekwalificeerd is voor het A-toernooi (lees: hoofdronde), gaan 

doorspelen voor het nieuw ingevoerde B – ‘kampioenschap’, waarbij men opnieuw zal worden ingedeeld. 
 Deze nieuwe categorie speelt vervolgens ook voor een eigen prijzenpot. 
 De senioren spelen als vanouds, maar er is in de onderste regionen een klasse bijgekomen. 
 Laatste dag van inschrijving, alleen via het meegezonden inschrijfformulier, is zaterdag 30 november. 
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