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12-06-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 17-24-14  
 

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  
(per post of per e-mail)  binnen zijn bij 

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. 

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

TUSSENDOORTJE: 
 

छ Landgraaf 1 werd kampioen in de 1
e
 klasse DUO competitie en het andere Landgraaf 1 in de Hoofdklasse. 

छ De nieuweling in de Hoofdklasse heet Maastricht. Koningslust werd in de beslissingswedstrijd verslagen. 
छ In de andere beslissingsreeks wist Ready 3 zich te handhaven in de 3

e
 klasse. 

छ Limburgs Kampioen Startersteams werd het team van Wijzenbeek/Westa 8 en de beslissingswedstrijd om 
het kampioenschap in 5C wist Falco 2 in haar voordeel te beslissen.   

छ De rating Voorjaarscompetitie 2014 Senioren en Jeugd staat op de website. 
छ De plastic bal doet in juli zijn intrede op internationaal niveau. 
छ Dan zal het wel niet meer zo lang gaan duren totdat er in ons land ook voldoende voorraad is. Dus wees 

spaarzaam met het aankopen van ballen. 
 

 In de Najaarscompetitie wijzigt de aanvangstijd bij Asterix. 
 Vijlen 72 heeft na enkele jaren afwezigheid weer een jeugdteam aangemeld in de 5

e
 klasse. 

 Bij TTCN 72 zijn nu zelfs twee teams aangemeld voor de Najaarscompetitie, bij de Starters  
 Ook bij TTC is er veel jonge jeugd bijgekomen, getuige de aanmelding van maar liefst drie Startersteams. 
 Iets, dat bij Quick 72 in de Voorjaarscompetitie al het geval was. Daarvan zijn er nu nog twee actief.  
 In totaal zijn nu 14 Startersteams aangemeld. Heeft uw vereniging dit nog niet gedaan? Wel even doen. 
 Tot nu toe heeft slechts één vereniging aangegeven dat de jeugdwedstrijden op 2 tafels worden gespeeld. 

Waar blijven de anderen die daar eerder om hebben gevraagd? 
 Bij Armada zijn beide wedstrijdsecretarissen gestopt. Waarneming door Rik Wijnands. 
 Dit is ook het geval bij Red Stars, waar Christ Jenniskens (WS-Jeugd) niet meer actief is.  
 Op 14 juni is het de laatste dag waarop de teams kunnen worden ingediend. (Zie volgende pagina) 

 

ॿ  De winnaars in de FINALE van de Limburgse Jeugdmasters waren: Jesse Ho (Red Stars), Jelle Moris 
(Wijzenbeek/Westa), Jules Holtman (TTC), Louis Hundscheidt (Sittard), Barry Berben (Wijzenbeek/Westa) 
en Noud Munnecom (Wijzenbeek/Westa). 

ॿ  De winnaar bij de LJM < 25 was, zoals iedereen had verwacht, Job Hoedemakers (Kluis).  
ॿ  Wijzenbeek/Westa veroverde bij de LJM de verenigingsprijs.  
ॿ  Landgraaf wijzigt dit jaar de naam van het Parkstadtoernooi in John Leenders Memorial 2014. 

 

ऑ De finales Jeugdmeerkampen werden dit jaar in Panningen gespeeld. Weer subliem georganiseerd. 
ऑ Limburgse successen waren er ook: Erik Agamyan en Kas van Oost (Wijzenbeek/Westa) waren de 

verdiende winnaars bij de jongens kadetten en welpen. Rachel Gerarts (Fürst/Lybrae) eiste deze eer op in 
de categorie kadetten meisjes. 

ऑ Beide kadetten worden door de NTTB afgevaardigd naar de Europese Jeugdkampioenschappen in het 
Italiaanse Riva. Niet onbekend bij veel kampeerders. 
   

ई  De ALV leverde geen schokkende momenten op. In zijn openingswoord attendeerde voorzitter Hans 
Cloostermans de verenigingen nadrukkelijk op de noodzaak van ledenwerving bij de jeugd. Hij kondigde 
een extra initiatief aan, waarbij veel aandacht aan de allerjongste jeugd zal worden besteed. 

ई  Het was er iets (te) rumoerig, waarbij de nu niet bepaald sprankelende NTTB presentatie weinig 
aanwezigen wist te boeien.  

ई  Er werd kort gediscussieerd over het voorstel om via een ‘solidariteitsheffing’ ( lees: speciale contributieverhoging 
van € 2, =) een voorziening te treffen, zodat het structurele tekort bij de LJM toekomstig kan worden opgevangen.  
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NAS en NAJAARSCOMPETITIE: 
 

NOG EEN TWEETAL DAGEN EN DAN IS HET OVER EN UIT MET INSCHRIJVEN VOOR DE NAJAARSCOMPETITIE. 
 

UIT HET ONDERSTAANDE OVERZICHT MOGE BLIJKEN WELKE VERENIGINGEN NOG IETS TE DOEN HEBBEN. 
  

Nog geen teams in NAS Teams alleen in concept 

Jeugd Senioren Jeugd Senioren 

 Armada Armada  

’t Belke ‘t Belke   

  Falco Falco 

Fürst/Lybrae Fürst/Lybrae   

Helden 67 Helden 67   

   Koningslust 

Landgraaf Landgraaf   

  Megacles Megacles 

   Seta 

   Sittard 

   Veta 

  Wijzenbeek/Westa Wijzenbeek/Westa 
 

DUS NU SNEL AAN DE SLAG EN VOORAL NIET VERGETEN OM OP DE BUTTON indienen TE KLIKKEN. 
 

ZAALWENSEN: 

 

In de ontvangen e-mails met verzoeken staat grotendeels alleen maar de tekst “…alle teams samen spelen…”.  
Het wordt nog maar eens herhaald:  

 Als dit mogelijk is in het indelingsschema, zal ACL Frank Moonen zeker proberen aan deze wens van de 
verenigingen te voldoen. 

 Maar bedenk wel, dat bij indeling van het uit/thuis schema allereerst de verenigingen met teams in de landelijke 
competitie aan bod komen. Deze verenigingen hebben voorrang bij de indeling van thuiswedstrijden.  

 Ook het verzoek om indelingsletters aan teams toe te kennen heeft geen zin. Het zal veelal niet lukken omdat dit 
de flexibiliteit bij de indeling zeer beperkt. 

 
Een ander tot nu toe opvallend aspect is, dat er slechts door 1 (kleine) vereniging is aangeven dat men de 
jeugdwedstrijden op 2 tafels wil spelen. 
 
Ook op de verzonden brief van 14-05 aan de wedstrijdsecretarissen over de “World Cup Senioren Düsseldorf”, (wijziging 
individuele thuiswedstrijd van 25-10 naar 18-10), is geen reactie ontvangen. De aanvankelijk ontvangen signalen schijnen 
dus niet algemeen te zijn. 
Er is één reactie ontvangen van een vereniging, waarvan de teams op 18-10 (start herfstvakantie) niet kunnen spelen. Dit 
verzoek is echter gedaan vanwege een geplande verenigingsactiviteit. 
  

 COMPETITIEDATA NAJAAR 2014:
 

Nog even als opfrissertje. 
De data voor evt. beslissingswedstrijden worden in september bekend gemaakt 
 

Najaar 2014 Jeugd + Senioren 
September 13 – 20 – 27 
Oktober 04 – 11 – 25 
November 01 – 08 – 22 – 29 
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COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 

Dan voor de volledigheid de aangepaste data voor volgend jaar.  
Op 27 en 28 febr. zijn de NK Senioren en dan wordt zoals gebruikelijk ook het Jeugdklassentoernooi gespeeld.  
Het weekend van 15 februari is het carnaval.  
 
Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07  
Mrt  07 – 14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  

 

 

JOHN LEENDERS MEMORIAL 2014: 

 

Op zaterdag 6 september a.s. wordt in Landgraaf gestreden om de John Leenders Memorial 2014. Het voormalige 
toernooi om de Parkstad Cup is eenmalig omgedoopt, als herinnering aan de dit jaar overleden trainer.  
 
Alle jeugdleden uit de afdeling Limburg, in alle categorieën, kunnen aan dit toernooi deelnemen. 
 
Het toernooi wordt gehouden in de Sporthal Hoeferveld, Landgraaf en begint om 10.00u. 
Er wordt een klein inschrijfgeld gevraagd van € 5, - . 
Er wordt in meerdere categorieën gespeeld die op niveau worden ingedeeld. Er wordt natuurlijk met meerkampen gestart, 
waarna een aantal tussenrondes uiteindelijk tot een finale leiden.  
Ook starters en pas beginnende jonge spelertjes zijn van harte welkom en mogen inschrijven. 
 
Deadline inschrijving: zaterdag 30 augustus of eerder indien het toernooi vol is. 
Er kan worden ingeschreven via een e-mail aan frank.moonen@l1.nl 
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