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30-01-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 03-05-14  
 

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 verzenden aan  
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. 

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

 
 

In Memoriam  
 

Met grote ontsteltenis en droefheid hebben wij dinsdag 28 januari jl. kennis genomen van het geheel onverwachte 
overlijden van  

John Leenders 
 

Wie heeft John niet gekend? Een icoon in het Nederlandse tafeltenniswereldje! 
Tientallen jaren heeft John zowat dag en nacht klaar gestaan voor de Limburgse tafeltennistalenten en hij was altijd 
een graag geziene gast bij vele trainingen, toernooien en wedstrijden. 
 

Ook als trainer heeft John zich zeer verdienstelijk gemaakt voor vele verenigingen in het Limburgse land. Hij begon 
ooit bij TTV Succes in Waubach, een club die altijd een bijzondere plek in zijn hart heeft ingenomen. Ook in de jaren 
daarna wist John met name bij Westa menig jeugdlid tot het hoogste landelijke niveau te tillen. Bovendien 
profiteerden vele senioren graag van zijn gedegen kennis van de tafeltennissport. 
 

Niet alleen als verenigingstrainer, maar ook als afdelingstrainer zullen we John nu moeten gaan missen en dat zal 
zeker niet gemakkelijk zijn! Zijn vaardigheden op trainings- en coaching gebied zullen hopelijk wel een inspiratie 
blijven voor zowel de huidige als ook de toekomstige trainers en coaches. 
 

We wensen de familie en alle vrienden en kennissen van John veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies!  
John, je hebt het Limburgse tafeltennis tot een bijzonder hoog niveau getild en hiervoor verdien je groot respect en 
dankbaarheid! Rust zacht! 
 

Het Afdelingsbestuur 
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MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 

DE CREMATIE VAN JOHN LEENDERS VINDT PLAATS OP ZATERDAG 1 FEBRUARI IN HET CREMATORIUM 

HEERLEN, IMSTENRADERWEG 10, 6422 PM HEERLEN. AANVANG VAN DE PLECHTIGHEID 10.15u. 

 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 

In verband met het overlijden van Afdelingstrainer John Leenders verzoekt het Afdelingsbestuur alle 
verenigingen om voor aanvang van alle wedstrijden in de jeugd-, senioren- en duo competitie één minuut 
stilte in acht te nemen. Dit als postuum eerbetoon aan deze markante persoonlijkheid. 
  
MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 

OP DE WEBSITE VAN DE AFDELING LIMBURG IS EEN CONDOLEANCE REGISTER GEOPEND.  

 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 

IN HET WEDSTRIJDPROGRAMMA VAN a.s. ZATERDAG WORDEN ALLE THUIS- EN UITWEDSTRIJDEN VAN 

ZOWEL JEUGD- ALS SENIOREN VAN DE VERENIGINGEN BRUNSSUM EN FÜRST/LYBRAE UITGESTELD.  

 

BIJ DE VERENIGINGEN SITTARD, LANDGRAAF** EN WIJZENBEEK/WESTA*** WORDEN ALLE THUIS- EN 

UITWEDSTRIJDEN VAN DE JEUGDTEAMS UITGESTELD. 

 
**NIET VAN TOEPASSING VOOR STARTERS LANDGRAAF 3-TTCN 72 1 

***NIET VAN TOEPASSING VOOR W/WESTA  2-W/WESTA 3 

 
Deze jeugdwedstrijden worden door Frank Moonen uit praktische overwegingen in NAS praktisch allemaal verplaatst naar  
22 februari a.s. !! 
Verenigingen waarvan jeugdspelers op 22 februari deelnemen aan het Ranglijsttoernooi in Nijmegen en niet over een 
compleet team kunnen beschikken, hoeven die dag niet te spelen. (Het B-Ranglijsttoernooi is niet van toepassing; wordt 
op zondag 23 februari gespeeld).  
Een aantal seniorenwedstrijden is door Frank Moonen op 01 maart geplaatst. Ook hier geldt, dat, als verenigingen op die 
datum niet kunnen spelen, er meteen een melding aan hem moet worden gedaan.  
Als uiterlijke datum voor deze melding geldt zaterdag 8 februari.  
 
Als verenigingen op 22 februari of 1 maart niet kunnen spelen (ook vanwege 7-poules), moeten zij in overleg treden 
met de tegenstander om een andere speeldatum af te spreken. Spelen op een d-d-w-dag is een vanzelfsprekende optie. 
Als overeenstemming is bereikt, dit via de gebruikelijke procedure melden aan CZ, zodat NAS kan worden aangepast. 
 
Als geen bericht is ontvangen wordt aangenomen dat op zaterdag 22 februari, c.q. 1 maart kan/zal worden gespeeld. 
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ALGEMEEN: 
 

( Dan is het overgaan tot “de orde van de dag” na een dergelijk treurige gebeurtenis eigenlijk zeer banaal. Maar op 
zaterdag is de officiële start van de Voorjaarscompetitie. 

( Wijziging aanbrengen in het wedstrijdprogramma, kan alleen via een verzoek aan CZ met een ingesloten akkoord 
van de tegenstander. Dit steeds per mail aan competitiezaken@nttblimburg.nl .  

( Noteer in de agenda dat alle noodzakelijke beslissingswedstrijden zowel bij de jeugd als bij de senioren worden 

gespeeld op zaterdag 17 mei. 
( Sittard in volgende ronde Intercup richting Oostenrijk. Neusiedl am See in het Burgenland is op 15 maart de 

bestemming. Niet ver van de Slowaaks/Hongaarse grens.  
( De indeling van LJM-2 staat op de website van de organisatie. Plaats van handeling a.s. zondag in Weert. 

 

WIJZIGING COMPETITIE: 
 

A. 
In Jeugdklasse 2B is het team van Wap In 1 teruggetrokken. De klasse is door een aanvulling uit de 3

e
 klasse weer op 6 

teams teruggebracht. De openvallende plaats in de 3
e
 klasse is niet meer aangevuld, waardoor in de 3

e
 klasse nu een 

tweede poule van 5 teams is ontstaan. De verenigingen zijn per e-mail door de ACL geïnformeerd. 
B. 
In de periode 14-01 t/m 24-01 zijn door de ACL nog een aantal wijzigingen in het competitieprogramma aangebracht die 
niet worden gepubliceerd. Voor zover kan worden nagegaan zijn er wel bevestigingen verzonden. De verenigingen die dit 
betreft zijn: Elsloo 72, Fürst/L, Helden 67, Hoensbroek, Maastricht, Megacles, Minor, Panningen 74, Red Stars, 
Sibbe MC, TTC, Vijlen 72, Wijzenbeek/Westa. Voor het geval er geen bevestiging is ontvangen geldt deze mededeling 
als zodanig. De verenigingen dienen zelf na te gaan, of de (soms zelf aangevraagde) wijzigingen ook intern goed zijn 
gecommuniceerd.  
 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

12101 Sittard 3 - TTC 3 01-02 22-02 Herdenking John Leenders 

30106 Wijzenbeek/Westa 3 - Megacles 3 08-02 29-03 Ruiling 

30121 Megacles 3 - Wijzenbeek/Westa 3 29-03 08-02 Ruiling 

30608 Sibbe MC 1 - Fürst/Lybrae 2 05-04 15-02 Ruiling aanvang 13.30u. 

30623 Fürst/Lybrae 2 - Sibbe MC 1 15-02 05-04 Ruiling aanvang 13.30u. 

31403 Elsloo 72 2 - Megacles 6 01-02  Aanvang 15.00u. 
 

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN: 
 

Zie pagina 2. De uitgestelde wedstrijden worden in bovenstaande tabel niet weergegeven. De verenigingen 
dienen intern zelf hun wedstrijdprogramma aan te passen. De WS zijn gisteren via een aparte e-mail over de 
materie geïnformeerd.  
 

ZAALBESCHIKBAARHEID: 
 

Asterix  Toestemming om alle thuiswedstrijden in de Voorjaarscompetitie op 2 tafels te spelen. 
 
 

WEDSTRIJDFORMULIEREN: 
 

Een aantal verenigingen heeft aangegeven de wedstrijdformulieren wekelijks te scannen en dan via de mail naar Rik 
Wijnands te zenden. 
Het zijn: Destatec, Elsloo 72, Falco, Kluis, Maastricht, Matatec, Red Stars, Seta, Sittard, TTC, Veta en Vijlen 72. 
Verenigingen kunnen zich nog steeds aanmelden, waardoor de formulieren niet meer wekelijks per post hoeven te worden 
ingezonden. Aanmelden kan via een e-mail aan CZ.  
Het is wel óf het een, óf het ander. 
Het ingeven van de uitslagen in NAS (vóór zondag 12.00u.) blijft onverkort gehandhaafd. 
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WEDSTRIJDBOEKJES DUO COMPETITIE: 
 

Er zijn wedstrijdboekjes voor de DUO competitie beschikbaar, die door de Afdeling Noord in opdracht zijn gegeven in de 
opmaak 2×2. Aan de verenigingen die uitkomen in de senioren DUO competitie is een exemplaar per ingeschreven team 
verzonden.  
 

INVALVERBODEN VOORJAARSCOMPETITIE 2014 (herhaling): 

 

In de Voorjaarscompetitie Senioren zijn onderstaande invalverboden opgelegd: 
 
Falco 2, H. Kengen voor team 1. 
Falco 3, P. Lardenoye, speelverbod voor team 3; mag alleen invallen in team 2. 
Landgraaf 5, F. Moonen en B. Theunissen voor team 4. 
Landgraaf 7,  J. Bäumler-Hanssen voor team 6. 
Landgraaf 8,  R. van Mierlo voor team 7. 
Landgraaf 9, F. Hoffmann en J. Verstappen voor team 7+8. 
 

P/D REGELING VOORJAARSCOMPETITIE (2e en 3e klasse): 

 

Herhaling uit Infobulletin 02: 
 
Aangepaste Degradatie 
2

e
 klasse  nrs. 6 en 7 degraderen naar de 3

e
 klasse. 

3
e
 klasse  nrs. 6 degraderen naar de 4

e
 klasse. 

3
e
 klasse  nrs. 5 spelen een beslissingswedstrijd, op één dag om 1 plaats in de 3

e
 klasse. Deze wedstrijd is nodig, 

omdat er slechts 3 promovendi uit de 4
e
 klasse zijn. 

4
e
 klasse  nrs. 6 degraderen naar de 5

e
 klasse. 

4
e
 klasse  nrs. 5 spelen een beslissingswedstrijd, op één dag om 1 plaats in de 4

e
 klasse.  

 
Alle degradatiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 mei a.s.  
Het volledige P/D schema staat op www.nttblimburg.nl 
Bovenstaande moet geheel los worden gezien van de gebruikelijke P/D regeling.  
 

RATING VOORJAARSCOMPETITIE 2014: 

 

De nieuwe basisgetallen voor de seniorenklassen zijn weer voor alle afdelingen vastgesteld. In combinatie met het 
persoonlijke resultaat wordt voor elke speler het ‘sterktegetal’ ( rating) vastgesteld. Voor alle afdelingen is het basisgetal 
voor de Hoofdklasse gelijk (375 pt.) Voor de overige klassen gelden voor de Voorjaarscompetitie in de afdeling Limburg 
navolgende normen: 
Promotieklasse 325 pt. – 1

e
 klasse 300 pt. – 2

e
 klasse 250 pt. – 3

e
 klasse 190 pt. – 4

e
 klasse 130 pt. – 5

e
 klasse 100 pt. 

Duo 1
e
 klasse 235 pt. – Duo 2

e
 klasse 170 pt. – Duo 3

e
 klasse 120 pt.  

De basisgetallen voor de jeugdklassen blijven ongewijzigd. 
 

WEBSITE/WEBMASTER: 

 

Er is een opvolger gevonden voor onze webmaster Wim Reubsaet. Op 1 februari a.s. zal hij ook zijn bevoegdheden als 
chef-communicatie gaan overdragen. 
Als webmaster wordt hij opgevolgd door de jeugdige Thom Kemp, terwijl de portefeuille Communicatie zal worden 
beheerd door de secretaris van de afdeling Limburg, Luciën Scaf. 
Verzoeken van verenigingen om plaatsing van een artikel, informatie of mededeling op de website van de afdeling 
Limburg dienen te worden gezonden aan communicatie@nttblimburg.nl . 
Voor ‘technische aangelegenheden’ is het e-mailadres webmaster@nttblimburg.nl beschikbaar. 
 
Wim Reubsaet blijft echter voorlopig nog actief als adviseur voor de afdeling Limburg, voor wat betreft de contacten met 
de NTTB over de verdere ontwikkeling van de website(s). Vooral ook omdat hij sinds 2007 aan de wieg heeft gestaan van 
de website van de afdeling Limburg zoals die tot heden functioneert. 
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JEUGDKLASSENTOERNOOI 2014: 

 

Zoals al vele jaren gebruikelijk, wordt er op de zaterdag tijdens de NK Senioren ((Zwolle,1 maart 2014) het 
Jeugdklassentoernooi gespeeld. Een toernooi tussen de 4 best geklasseerde jeugdspelers van HK t/m 4

e
 klasse uit de 

Najaarscompetitie 2013 in alle afdelingen. Namens de afdeling Limburg coördineert AB-lid Jeroen Vercoulen (T&W) dit 
alles. Hij heeft de aanmelding van de Limburgse deelnemers op 25 januari aan HJCL Joke Wijker verzonden. Opvallend 
detail is het grote aantal afmeldingen van zowel de geselecteerden als de aangewezen reserves in de 3

e
 klasse.  

Uit kwalitatief oogpunt zijn geen andere spelers meer toegevoegd. 
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