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20-02-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 06-08-14  
 

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: 
 

& Nogmaals: alle noodzakelijke beslissingswedstrijden zowel bij de jeugd als bij de senioren worden 
gespeeld op zaterdag 17 mei. (Ook P/D wedstrijden zijn beslissingswedstrijden). 

& Om misverstanden te voorkomen een herhaling van de wijziging aanvangsuren bij Brunssum op 22-02 a.s. 

& Marlie Crommentuijn genomineerd als VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2013. Alle NTTB leden kunnen een 
stem uitbrengen via www.nttblimburg.nl . Zie ook verderop in dit bulletin. 

& Noteer 24 februari in de verenigingsagenda voor een bijeenkomst met het Hoofdbestuur NTTB in Born. Zie 
ook het aparte kader op pagina 2. 

& Het team van Sittard reist op 15 maart richting Wenen voor een volgende wedstrijd in de INTERCUP. Ook 
een behoorlijk aantal supporters bevolkt het vliegtuig om zo de broodnodige ondersteuning aan het team te 
geven. Daarvoor is al een competitiewedstrijd in overleg met de tegenstander verplaatst. 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

13103 Brunssum 1 - Elsloo 72 1 22-02 22-03 Ruiling 

13118 Elsloo 72 1 - Brunssum 1 22-03 20-02 Ruiling Aanvang ca. 20.00u. 

       

 
Herhaling uit 
Infobulletin 04      

14119 Brunssum 2 - Landgraaf 6 22-02  Aanvang 16.00u. 

15119 Brunssum 3 - Seta 4 22-02  Aanvang 12.00u. 

16119 Brunssum 4 - Landgraaf 5 22-02  Aanvang 16.00u. 

19103 Brunssum 6 - Kerkrade 68 2 22-02  Aanvang 16.00u. 

20103 Brunssum 5 - Quick 72/S 1 22-02  Aanvang 12.00u. 

       

30602 Wijzenbeek/Westa 6 - Red Stars 8 Uitg  Ranglijsttoernooi 

41716 Panningen 74 2 - Destatec 4 Uitg  Wordt ddw gespeeld 

       

 
 

 WIJZIGINGEN:
 

Armada   Secr. wordt G. Hesen,  g.v.g.hesen@gmail.com , telefoon 077-3986742 
Armada   WS Senioren blijft J. Hesen,  jan.antoinette@online.nl , telefoon 077-3987516  
De Meppers Venlo-Blerick WS wordt P. van der Sande,  piethm@hotmail.com ,      telefoon 077-3871828  
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COMPETITIEDATA 2014-2015: 
 
Najaar 2014 Jeugd + Senioren 
Sep  13 – 20 – 27 
Okt  04 – 11 – 25 
Nov  01 – 08 – 22 – 29 
 
Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07 – 28 
Mrt  14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  
  
 

BIJEENKOMST MET HOOFDBESTUUR NTTB: 
 

 

Nu alle sonderingsgesprekken tussen het Hoofdbestuur en de acht Afdelingen hebben plaatsgevonden, heeft 
het HB de verkregen informatie uit deze gesprekken verwerkt in een presentatie voor alle verenigingen.  
Men is voortvarend aan de slag gegaan, wat resulteert in een eerste bijeenkomst met afgevaardigden van de 
verenigingen uit de afdeling Limburg. 
 
Aan de secretariaten is zaterdag jl. een uitnodiging gezonden onder het motto 
 

“De NTTB dat zijn WIJ” 
 
 
Deze bijeenkomst is vastgesteld op maandag 24 februari a.s. in het Amrath Hotel, Langereweg 21, Born. (Afrit A2 Born) 
en begint om 19.00u. De verenigingen zaterdag jl. daarvoor een uitnodiging ontvangen. 
Een vertegenwoordiging van zowel hoofdbestuur als directie van de NTTB wil samen met de verenigingen van 
gedachten wisselen over visie en toekomst van NTTB. Een deels open eind discussie behoort zeker tot de 
mogelijkheden. In de komende weken zullen in alle overige afdelingen soortgelijke bijeenkomsten plaatsvinden. Dit 
alles zal resulteren in een bijzondere Bondsraadvergadering, naar verwachting in de maand april.  
Op het belang van uw aanwezigheid wordt door het Afdelingsbestuur met de grootst mogelijke nadruk gewezen. 
 
Laat dus niet verstek gaan, want ook uw mening telt!  
 

 

VRIJWILIGGER VAN HET JAAR: 

 

Marlie Crommentuijn (Destatec) behoort tot de 5 genomineerden voor de eretitel VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2013.   
Een jaarlijks terugkerend initiatief van de NTTB, waarbij een jury op voordracht van een afdeling of een individueel lid 
deze titel toekent aan een man of vrouw. De verkiezing verloopt digitaal waarbij iedereen 1× kan stemmen op de 
kandidaat naar keuze. 
 
Aan de verenigingen is via een door CZ toegezonden e-mail gevraagd om via de stemming op www.nttblimburg.nl de 
waardering voor de onuitputtelijke inzet van Marlie kenbaar te maken.  
Later is nog eens een extra mail aan alle secretarissen gezonden met het verzoek om ook de eigen leden op deze 
mogelijkheid te wijzen. 
Voor de secretarissen is het iets eenvoudiger omdat zij beschikken over de e-mailadressen van hun eigen leden. Eén klik 
op de adressenmap en de mail is verzonden.  
Een aantal ontvangen ‘cc-tjes’, meteen na het verzenden van deze extra mail stemt hoopvol. U mag ons op de hoogte 
houden van uw inspanningen en neem competitiezaken@nttblimburg.nl dan op in deze verzendcyclus.  
 
Stemmen kan tot 26 februari, zodat nog alle tijd is om uw leden op de hoogte te stellen van de mogelijk de stem uit te 
brengen. Tijdens de NK op 1 maart in Zwolle zal de uitslag bekend wordt gemaakt en zullen alle genomineerden door het 
Hoofdbestuur NTTB extra in het zonnetje worden gezet. 
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SPELREGELS: 

 

De NTTB gaat ook meer aandacht besteden aan de kennis van spelregels bij de spelers. Op de website van de NTTB 
wordt een onderzoek aangehaald dat heeft uitgewezen dat een betere kennis van de spelregels leidt tot sportievere 
wedstrijden, minder irritaties en een grotere spelvreugde. 
 
Voor de NTTB zijn de spelregels daarom tot een speerpunt gemaakt in het programma ‘Thuis in Tafeltennis’.  
Daarmee zal worden getracht de kennis en zeker ook beleving van onze spelregels op een hoger niveau te brengen.  
In het verlengde daarvan zal de mogelijkheid tot het eerlijke en plezierige verloop van wedstrijden op alle niveaus zeker 
worden verhoogd. 
Ook tijdens de NK op 1 maart in Zwolle zal hier veel aandacht aan worden besteed, o.a. met een paneldiscussie.  
Kijk voor meer informatie op www.nttb.nl .  
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