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17-04-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 13-16-14  
 

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: 
 

¤ Op 10 mei worden de laatste wedstrijden in de 7-poules gespeeld. 

¤ In de 3
e
 divisie heeft Wijzenbeek/Westa 3 het lot nog een klein beetje in eigen hand om degradatie te ontlopen. 

¤ Als dit zou lukken is er een hele grote kans dat er deze competitie geen Limburgse degradanten uit deze divisie 
richting HK zullen komen. 

¤ Tenminste als Seta kans ziet toch nog op volle sterkte uit te komen, waardoor in de laatste wedstrijd thuis tot een 
veilig resultaat kan worden gekomen.   

¤ In de HK strijden op deze laatste speeldag TTC en in een onderlinge wedstrijd Landgraaf versus Falco om twee 
plaatsen in de 3

e
 divisie. 

¤ Ook in de PK nemen beide laatste verenigingen op dit moment de eerste twee plaatsen in. Met nog 3 rondes te 
spelen is hier echter het laatste woord nog niet gesproken. 

¤ Dit geldt natuurlijk ook voor de tweede klasse, waar eveneens in 7-poules wordt gespeeld. 

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

¤ Een aantal Limburgse jeugdspelers brengen een verlengd paasweekend door in Oostenrijk. Zij zijn door de NTTB 
geselecteerd voor deelname aan een groot internationaal toernooi in Linz. 

¤ Noteer nu al: het secretariaat van CZ is in week 18 niet bezet. 
 
 

 

Klasse St. 1A, Wedstrijd 41626, Quick 72/S 1 – TTCN 72 1 is niet gespeeld. TTCN is niet verschenen door 
interne miscommunicatie.  
De vereniging ontvangt een waarschuwing. Boetecode 19. 
 

 

 

 BESLISSINGSWEDSTRIJDEN (01):
 

ALLE WEDSTRIJDEN SPEELDATUM 17 MEI 

 
Jeugd 
 

Starters, Kampioenschap van Limburg  Landgraaf 3 – Wijzenbeek/Westa 8 Speelzaal Destatec, Aanvang 10.30u. 
 

 PLAY OFF DUO COMPETITIE:
 

De verenigingen hebben gisteren een e-mail ontvangen van ACL Frank Moonen met een bijlage, waarin het 

wedstrijdenoverzicht van de Play-Off/Play-Down in de 1e klasse. Het programma start volgende week en is in NAS 
aangemaakt, zodat de uitslagen daar moeten worden ingegeven.  

De verenigingen worden verzocht deze uitslagen uiterlijk één dag na de wedstrijd in NAS te boeken. Dus niet wachten 

tot de e.v. zondag 12.00u. 
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Kampioenen Voorjaarscompetitie 2014: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

3A Red Stars 7 1A Seta 2 
3B Wijzenbeek/Westa 6 3A Veta 1 
3C Wijzenbeek/Westa 5  3B Koningslust 2 
5A Panningen 74 1  3D Kluis 6 
St 1A Landgraaf 3  4A Landgraaf 7 
St 1B Wijzenbeek/Westa 8  4C Landgraaf 9 
   5A  Sibbe MC 3 
   5B Kluis 8 
     

NOMINATIE: 

 

Het gemeentebestuur van Peel en Maas, een aantal kerkdorpen met ca. 43.000 inwoners waar ook Helden en Panningen 
toe behoren, reikt a.s. vrijdag weer de jaarlijkse gemeentelijke sportprijzen uit. 
Plaats van handeling is de DOK6 in Panningen, waar om 19.30u. een programma van start gaat waar in een 
avondvullende happening, met sportieve en muzikale omlijsting, de feestelijke uitreiking van deze jaarlijkse ereprijzen zal 
plaatsvinden.  
Tot de genomineerden in de categorie Sporttalent van Peel en Maas behoort opnieuw Sharon Janssen, de talentvolle 
tafeltennisster, die al enkele jaren uitkomt voor Megacles.  
Het is de derde keer in successie dat Sharon tot de genomineerden behoort. In voorgaande jaren moest zij haar 
meerdere erkennen in een jeugdig voetbaltalent en een jonge motorcrosser. 
 
Deze keer neemt zij het op tegen een 18-jarige judoka uit Panningen en een pas 9 jaar oud fietscrosstalent uit Egchel. 
 
Sharon heeft haar nominatie te danken aan o.a. de behaalde resultaten in de nationale toernooien, haar opvallende 
prestaties bij de Nederlandse Kampioenschappen en de vele goede resultaten in diverse internationale toernooien. 
Bovendien is zij op dit moment de absolute nr. 1 op de nationale jeugdranglijst bij de pupillen. 
 
Misschien lukt het deze keer wel en kan Sharon Janssen aan het einde van de avond worden gefeliciteerd met de 
behaalde eretitel. Is driemaal scheepsrecht…..?. 
  

ERETEKEN: 
 
Woensdag jl. vond in Sittard tijdens de algemene ledenvergadering van de gelijknamige vereniging de huldiging plaats 
van ex-voorzitter en erelid van TTV Sittard, Wim Elschott, vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de NTTB. Na de nodige 
prijzende woorden van voorzitter Marcel Hundscheidt, werd Wim Elschott kort, maar lovend toegesproken door het 
aanwezige AB lid, Maurice Kemp. Waarna deze de jubilaris de zilveren ere-speld van de NTTB Afdeling Limburg 
opspeldde.  

 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 
 

Algemene ledenvergadering 2014 (ALV) 

DONDERDAG 15 MEI 

HOTEL STEIN (VAN DER VALK) 

MAURITSLAAN  65 

6129 EL  URMOND 
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WEDSTRIJDBOEKJES: 

 

Verenigingen die weer wedstrijdboekjes nodig hebben, kunnen die tot zaterdag 3 mei weer via een e-mail bestellen bij 
CZ: competitiezaken@nttblimburg.nl . Tijdens de ALV zullen ze dan gereed liggen. 
. 

 TEAMINGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2014:
 
De laatste datum van inschrijving in NAS voor alle teams is vastgesteld op 14 juni a.s. 
 
Het competitieprogramma is gereed in NAS zodat ‘de snelle jongens’ in de categorie wedstrijdsecretarissen de teams 
kunnen ingeven.  
Dit zullen er echter niet veel zijn, omdat traditiegetrouw bij veel verenigingen de democratie de snelheid wel eens in de 
weg wil lopen. Soms gaat er nog heel wat water door Maas, Geul, Roer, Gulp, Geleenbeek enz. voordat alle neuzen in de 
dezelfde richting wijzen. 
Ook het feit dat de 2

e
 klasse uit 7-poules bestaat, waar de laatste competitieronde op 10 mei wordt gespeeld, is natuurlijk 

ook een beperking. 
 
Er moet overigens ook worden gewacht op de resultaten van diverse beslissingswedstrijden die op 17 mei worden 
gespeeld, alvorens alle Rechtplaatsen bekend kunnen worden gemaakt.  
 
In de wijze van teamopgave en acceptatie door de ACL zijn door het AB geen wijzigingen aangebracht t.o.v. voorgaande 
competities. Bij de senioren dienen de teams naar speelsterkte te worden aangemeld. Bij de jeugd worden de klassen 
ingedeeld op basis van de teamrating van de nieuw geformeerde teams. Alleen de kampioenen worden een klasse hoger 
ingedeeld, mits het team ongewijzigd is gebleven. (2 van 3; 3 van 4). 
 
‘Richtlijnen Competitie’, versie 13 (01-02-2014) blijft ongewijzigd van kracht.  
 
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: 

 
De uitslagen van LJM-4 van jl. zondag in Venray, waar Wijzenbeek/Westa met liefst 4 winnaars flink aan de boom 
schudde. 
 
Topklasse, Dominique Buys (Red Stars), 1

e
 klasse, Jelle Moris (Wijzenbeek/Westa), 2

e
 klasse, Jasper Laumen 

(Wijzenbeek/Westa), 3A, Daphne Vijgen (Brunssum), 3B, Barry Berben (Wijzenbeek/Westa) en tenslotte in de 
4

e
 klasse, Noud Munnecom (Wijzenbeek/Westa). 

 
De nrs. 1 t/m 10 uit elke klasse zijn gekwalificeerd voor de grote FINALE, die dit jaar wordt gespeeld op zondag  
25 mei a.s. in de Andreas Sporthal, Maasbracht. 
 
Ga naar www.limburgse-jeugdmasters.nl voor alle ins en outs van dit jaarlijks evenement.  
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