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14-02-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 05-07-14  
 

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 donderdag na de wedstrijd binnen zijn bij 
=>per post of per e-mail<=   

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: 
 

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

gespeeld op zaterdag 17 mei. 

¤ Adressenadministratie WS bij enkele verenigingen niet optimaal. Hoewel beschikbaar op www.nttblimburg.nl 
toch maar een adressenlijst op pagina 2. 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

15107 Falco 3 - Brunssum 3 01-03 26-04  

15127 Brunssum 3 - Sittard 5 15-03 01-03 13.30u. i.o. diverse wedstrijden op 2T 

16107 Sibbe MC 1 - Brunssum 4 01-03 20-02 Aanvang 19.30u. 

30203 Destatec 1 - Brunssum 1 22-02 23-02 Zondag (!) Aanvang 11.00u. 

30703 Elsloo 72 1 - Wijzenbeek/Westa 5 22-02  Aanvang 14.00u. 

41708 Wijzenbeek/Westa 8 - Panningen 74 2 15-02 21-02 Aanvang 18.30u. 

 

WIJZIGING COMPETITIE: 
 

 

Wedstrijd 30804, Red Stars 9 – Megacles 5 (7-3). Speler 4059603 B. Hebben (invaller) niet speelgerechtigd. 
Overtreding CR ar. 30 sub 6. Uitslag gewijzigd in (6-4). Boetecode 16. 
 

 

 

Wedstrijd 50108, de Meppers 1 – Matatec 2 (3-2). Speler 1337599, R. Beckers (invaller) niet speelgerechtigd. 
(Speler uit Matatec team 1). Beslissing na overleg CZ/DB: Uitslag wordt gewijzigd in (5-0). Boetecode 18. 
 

 

 

COMPETITIEDATA 2014-2015: 
 
Najaar 2014 Jeugd + Senioren 
September 13 – 20 – 27 
Oktober  04 – 11 – 25 
November 01 – 08 – 22 – 29 
 
Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07 – 28 
Mrt  14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  
De data lopen parallel met de landelijke speeldagen. 
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ADRESSENLIJST: 
 
In de afgelopen twee weken is enkele malen gebleken, dat het adressenbestand dat sommige verenigingen hanteren 
verre van actueel is. 
Bovendien: 

 kijkt men niet in NAS, waar op elke verenigingssite een overzicht van alle functionarissen kan worden ingezien; 

 kijkt men ook niet op de website van de afdeling Limburg waar bij downloads een adressenlijst beschikbaar is; 

 en heeft men tenslotte blijkbaar ook geen boodschap aan de wijzigingen die zijn gepubliceerd. 
Met name de wedstrijdsecretarissen zijn hier bedoeld. 
Daarom hieronder eenmalig een overzicht van het adressenbestand van alle WS van de verenigingen die uitkomen in de 
zaterdag/duo competitie.
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