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13-03-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 08-11-14  
 

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. 

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

 

 

 
 

Op 28 februari overleed op 50 jarige leeftijd 

Harrie Boetsen 
Vele jaren lid van de vereniging Brunssum en tot einde 2013  
een vaste waarde in de competitieteams van de vereniging. 

Wij wensen echtgenote en kinderen, familie en vrienden sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
    Het Afdelingsbestuur 
 

 

ALGEMEEN: 
 

I. De verenigingen dienen bij verzoeken om verplaatsing van een wedstrijd altijd het wedstrijdnummer te 
vermelden. Dit bespaart veel zoekwerk, omdat NAS alleen maar nummers herkent.  

II. Na enige weken van ongemak is Falco weer met de auto bereikbaar.  
III. Volgende week LJM-2 in het Sportcentrum Swalmen. 
IV. De datum van de ALV is nu al vastgesteld. Dus hebben de verenigingen twee maanden de tijd intern een 

vertegenwoordiger aan te wijzen.  
V. Marlie Crommentuijn uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2013. Het AB heeft de felicitaties ook 

overgebracht en zal er zeker nog op terugkomen. 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

17105 Fürst/Lybrae 2 - Sittard 4  11-03 Aanvang 20.00u. 
21113 Kluis 6 - Ready 3 15-03 14-03 Aanvang 19.30u. 
26113 Helden 67 1 - Panningen 74 5 15-03 25-03 Aanvang 20.30u. 
30625 Landgraaf 1 - Sibbe MC 1 12-04  Aanvang 12.00u. 
30926 Landgraaf 2 - Maastricht 3 12-04  Aanvang 12.00u. 
41602 Sittard 6 - Quick 72/S 1  19-03 Aanvang 15.00u. 
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MARLIE CROMMENTUIJN: 
 

 

GEKOZEN TOT VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2013.  
 

Zoals al enkele jaren gebruikelijk werd tijdens de NK – A de eretitel 
Vrijwilliger van het Jaar 2013 uitgereikt. Na het gebruikelijke voortraject 
werden zoals altijd vijf kandidaten genomineerd waarop in de twee weken 
voorafgaand aan de finaledag van de NK door alle NTTB leden via internet 
kon worden gestemd. 
 
Marlie Crommentuijn kwam als zeer verdiende winnares uit deze stemming 
tevoorschijn en volgt daarmee provinciegenoot Jeroen Vercoulen op, aan wie 
vorig jaar deze titel werd toegekend. 

 
 

wanneer hoorde je van de uitverkiezing…. Ik kreeg van de NTTB een mail, dat ik tot de genomineerden behoorde voor 

de titel Vrijwilliger van het Jaar 2013. Er werden mij 2 toegangskaarten aangeboden voor de finaledag van de NK in 

Zwolle op zondag 2 maart. Natuurlijk was ik zeer vereerd met deze nominatie. Jammer was wel dat het in het 

carnavalsweekend gebeurde. Wij hadden voor deze periode een vakantie in het Schwarzwald geboekt en betaald.  

wist je dat je een kans maakte of moest je op de bonnefooi naar Zwolle…. Neen, dat is niet in te schatten. Ik kreeg 
echter op woensdag 26 februari een erg verrassende mail met de mededeling dat na het tellen van de stemmen bleek, 
dat ik was uitverkoren tot Vrijwilliger van het Jaar 2013. Tevens werd mij gevraagd of het mogelijk was om iemand richting 
Zwolle te sturen die de prijs namens mij in ontvangst kon nemen. Dus heb ik Susanne, begeleid door haar vriend, bereid 
gevonden om in mijn plaats naar Zwolle te reizen. 

vond je het jammer dat je er niet bij kon zijn…. Ja, ik vond het wel jammer, want wanneer win je zo een titel? Dit 
gebeurt natuurlijk maar een keer in je carrière. Maar die vakantie kon ook niet worden verplaatst, gezien de 
werkzaamheden van mijn echtgenoot. 

ben je blij met de uitverkiezing…. Ja, ik ben echt blij met de uitverkiezing. Zo zie je maar weer dat er mensen zijn die 
waarderen dat er heel veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Niet alleen door mij hoor, maar ook door heel veel anderen, 
ook bij zusterverenigingen. Ik ben nu in het zonnetje gezet, maar beschouw het ook als een eerbetoon aan vele anderen, 
die niet worden genoemd. 

wat vind je van het feit dat er voor de 2e keer in successie Limburg winnaar werd…. Dat er voor de 2e keer op rij 
een Limburgse winnaar is, mag opmerkelijk worden genoemd. Zou dit komen omdat er in Limburg veel meer gestemd is, 
of omdat wij Limburgers elkaar allemaal kennen? Dat is natuurlijk in de grotere afdelingen veel minder het geval. Ik denk 
zeker dat er veel mensen in Limburg actief gestemd hebben, tenminste dat heb ik zo links en rechts wel opgevangen.  

weet je hoeveel stemmen je hebt gekregen…. Nee, ik heb geen idee hoeveel stemmen ik heb gekregen. Eigenlijk ben 
ik er best wel benieuwd naar. Het zou ook interessant zijn om te weten hoeveel stemmen de overige vier collega’s 
hadden.  

hoe was de reactie bij Destatec…. De reactie bij Destatec was zeer positief, heb al veel gelukwensen in ontvangst 
mogen nemen en ook via facebook heb ik heel veel leuke reacties en gelukwensen gehad. 

heb je reacties van andere verenigingen gehad…. Van andere verenigingen heb ik zo goed als geen enkele reactie 
gehad, maar ja niemand heeft dit natuurlijk geweten. Want bij de NTTB stond het pas vanaf 9 maart op de site. 

heb je buiten de eer en de bloemen, nog een andere attentie van de NTTB ontvangen…. Buiten de bloemen heb ik 
een hele mooie glazen trofee mogen ontvangen. 

wie zou jij voor het volgend jaar willen voorstellen…. Dat is een goede vraag, daar moet ik even over nadenken, 
hoewel ik eigenlijk wel iemand zou weten. Maar ‘genoemd worden’ is niet altijd de juiste methode.  

wil je nog een statement maken aan het einde van dit vragenspel…. Nou ja statement niet direct, maar ik vond het al 
leuk dat ik genomineerd werd voor deze eretitel. Dat ik ook nog gewonnen heb vind ik echt fantastisch. Ik wil dan ook 
iedereen die, op welke manier dan ook, hieraan heeft meegewerkt, heel hartelijk bedanken. 

  

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 3 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

WIJZIGINGEN: 

 

Elsloo 72   Secretaris Milan Roumen is na enige maanden afwezigheid weer actief, tel. 043-3650635, 
   e-mail milanroumen@hotmail.com  
 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 
 

NOTEER DE DATUM VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2014. 
DONDERDAG 15 MEI A.S. 

HOTEL STEIN (VAN DER VALK) 
MAURITSLAAN  65 
6129 EL  URMOND 

 

 

JEUGDKLASSENTOERNOOI: 

 

Tijdens de NK Senioren in Zwolle ( 1 maart jl.) wist Kas van Oost (Wijzenbeek/Westa) in het Jeugdklassentoernooi op 
overtuigende wijze alle tegenstanders aan zijn zegekar te binden. In toernooiklasse C ( lees competitieklasse 2) was hij 
de absolute nummer een van de 32 geselecteerde deelnemers. Zijn indrukwekkende gamescore (24-5) spreekt 
boekdelen. In de huidige competitie komt hij inmiddels uit in de Hoofdklasse, waar hem na vijf gespeelde wedstrijden de 
eerste nederlaag nog moet worden toegebracht.  

 

VERENIGINGSBOX: 
 

In bulletin 07 werd aandacht gevraagd voor het initiatief Veilig Sport Klimaat, geïnitieerd door een 6-tal sportbonden.  
De NTTB participeert daarin onder het motto 'Thuis in Tafeltennis’. 
 
De inzet is dat de verenigingen een ‘sport’-klimaat creëren waardoor ieder verenigingslid zich thuis voelt bij de 
sportvereniging. Leden die zich op hun gemak voelen blijven graag lid en zullen sneller vrienden of kennissen eens een 
avondje meenemen om een beetje de sfeer bij de vereniging te proeven. 
Om een handje bij te steken hebben de bonden een product ontwikkeld, dat als leidraad kan 
dienen voor verenigingen die daarmee iets gemakkelijker aan de slag kunnen, vooral wat 
ledenbehoud betreft. Dit ledenbehoud kan van grote invloed zijn en mag bovendien als een 
indirecte link naar ledenwerving worden geïnterpreteerd. Immers als een meegenomen 
‘gastspeler’ zijn verenigingsbezoek leuk vindt, is er een gerede kans dat een lidmaatschap tot de 
mogelijkheden gaat behoren.  
De ‘Verenigingsbox’ bevat een aantal hulpmiddelen waardoor bij het verenigingskader de neuzen dezelfde kant op wijzen, 
waardoor een uniforme aanpak van een aantal belangrijke thema’s (sportiviteit, respect, sociaal gedrag) gegarandeerd is. 
 
Tijdens het verenigingscongres op 1 maart in Zwolle werden aan de deelnemende verenigingen 16 exemplaren uitgereikt. 
De eerste reacties waren positief, zowel wat betreft inhoud als ook de toepasbaarheid daarvan.  
 
De VSK Verenigingsbox is niet algemeen beschikbaar voor alle verenigingen. Alleen de verenigingen die die bereid zijn 
zich te committeren aan de doelstelling van het geheel, ontvangen de box, nadat er een intake gesprek’ heeft 
plaatsgevonden dat via de NTTB tot stand komt.  
Alle informatie daarover is beschikbaar bij de NTTB via www.nttb.nl/veilig-sporten/veilig-sportklimaat . 
 

  

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl
mailto:milanroumen@hotmail.com
http://www.nttb.nl/veilig-sporten/veilig-sportklimaat


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 4 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

BOETES: 
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