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10-04-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 12-15-14  
 

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: 
 

 Slechts één Limburgse deelnemer ingeschreven in de NSM – D (Nick van Birgelen). Bij de NSM – B zijn er dat 
twee (Rino Alberts en Erik Agamyan), allen van Wijzenbeek/Westa. Bij de dames – B  zijn inschrijvingen 
ontvangen van Rachel. Gerarts (Fürst/Lybrae), Monique Kuypers (Kluis), Sharon Janssen (Megacles), Joan Arts 
(Red Stars) en Amber v.d. Velde, Lynn Zetsen  (AnytimeFitness/Westa). 

 De competitiedata Najaarscompetitie ingeschreven 2014 en Voorjaarscompetitie 2015 staan in infobulletin 04.  

 De eerste kampioen is bekend. In DUO 2A heeft Hoensbroek 2 de primeur.  

 Overmorgen zullen meerdere teams volgen en zal hier en daar wel een extra drankje worden genuttigd. 

 Op 12 en 19 april zijn een aantal jeugdspelers door de NTTB geselecteerd voor deelname aan een tweetal 
internationale toernooien in België en Oostenrijk. 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

41726 TTC 6 - Panningen 74 2 12-04  Aanvang 12.00u. 
 

 

Wedstrijd 16138, 2C, Kluis 5 – Sibbe MC 1 (5-5). Speler 3899204 A. Timmers niet speelgerechtigd, 4
e
 invalbeurt. 

Uitslag is gewijzigd in (4-6). 
 

 

PLAY OFF DUO COMPETITIE: 
 

In de 1e klasse van de DUO Competitie start in de week na Pasen de Play Off om het kampioenschap. Zoals te doen 
gebruikelijk in de paringen 1 tegen 4 en 2 tegen 3. Steeds in twee wedstrijden. De winnaars spelen vervolgens tussen 12 
en 23 mei de finale om het kampioenschap, ook in twee wedstrijden.  
 

De Play Down start eveneens op 22 april en eindigt ook op 23 mei. Er wordt een halve competitie gespeeld (elk team 
speelt nog 3 wedstrijden) en de punten behaald in de reguliere competitie tellen gewoon mee. 
 

Het volledige programma wordt in NAS aangemaakt, waardoor de uitslagen daar ook moeten worden ingediend. Als het 
programma in NAS beschikbaar is zullen de verenigingen bericht ontvangen. 
 

Kampioenen Voorjaarscompetitie 2014: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

  DUO 2A Hoensbroek 2 
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MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 
 

Algemene ledenvergadering 2014 (ALV) 

DONDERDAG 15 MEI 

HOTEL STEIN (VAN DER VALK) 

MAURITSLAAN  65 

6129 EL  URMOND 

 

 

 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 

 

Nogmaals herhaald: 17 mei staat als datum voor beslissingswedstrijden, c.q. P/D wedstrijden gepland. 
Op 12 mei worden de laatste wedstrijden in de 7-poules gespeeld. 

 

TEAMINGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2014: 
 
De inschrijving in NAS voor alle teams is vastgesteld op 14 juni a.s. 
 
De uiterlijke datum voor de teamingave Najaarscompetitie 2014 in de landelijke competitie is vastgesteld op  7 juni.  
 
In de komende week zal het competitieprogramma worden geïnitieerd zodat ‘vroege vogels’ al vanaf 20 april hun gang 
kunnen gaan.  
Houd er rekening mee, dat zaalwensen in een aparte e-mail moeten worden ingediend bij CZ. Alleen vermelden in NAS is 
niet voldoende. Dus zenden aan competitiezaken@nttblimburg.nl  . 

 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
Afgelopen weekend is de gebruikelijk Nieuwsbrief LJM verzonden aan alle geregistreerde deelnemers en begeleiders. 
Tegelijk ook de mededeling dat de indeling voor LJM-4 online staat bij  http://www.limburgse-jeugdmasters.nl/bibliotheek.html 

 
LJM-4 wordt gespeeld op zondag 13 april a.s. in Sporthal De Wetteling; Zuidsingel 2, 5802 EG VENRAY. Zoals al 
jaren traditie is de organisatie in handen van Red Stars. 
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