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12-07-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 18-28-14  
 

ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren 

 
Frank Moonen, 06 15016377 
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. 

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

 

ALGMEEN: 
 

 Allereerst het nieuwe telefoonnummer van ACL Frank Moonen: 06 15016377. 

 Het wedstrijdprogramma van de Najaarscompetitie is vastgesteld en staat op www.nttblimburg.nl .  

 Wijzigingen in het programma alleen mogelijk via de bekende regels. (e-mail naar CZ met akkoord tegenstander). 

 Herhaling: Aanvangstijden bij Asterix gewijzigd in 15.00 u. (….en alle wedstrijden op 2 tafels). 

 Enkele seniorenwedstrijden van Falco 1 en Falco 2 beginnen op een afwijkend tijdstip. Dit geldt eveneens voor 
een tweetal jeugdwedstrijden van Falco 1 en Falco 2. 

 Vertegenwoordigende Limburgse jeugdteams Jongens en Meisjes winnen de NTTB Jeugdcup. Zie  www.nttb.nl . 
         
 

NAJAARSCOMPETITIE 2014: 
 

INVALVERBODEN: 

 

Vereniging/Team Bondsnummer Naam Inval/speelverbod voor 

    

Falco 4  0457883 P. Lardenoye Team 3 

Falco 4  0457883 P. Lardenoye Team 4 Speelverbod 

Panningen 74 2  3770905 P. Jacobs Panningen 74 1 

Panningen 74 4 3770832 J. van Eekeren Team 4 Speelverbod 

Red Stars 4 2182939 H. van der Putten Red Stars 3 

Sittard 5 3595981 N. Douven Sittard 4 

 

BIJZONDERHEDEN: 

 

 Asterix speelt haar wedstrijden nu om 15.00u. en als enige seniorenvereniging zullen de thuiswedstrijden op 2 
tafels worden gespeeld.  

 Bij de jeugd gebeurt dit alleen bij WAP In (Wanssum) en traditioneel ook (….meestal) bij Panningen. 

 Falco heeft enige malen afwijkende aanvangsuren, o.a. op 04 okt – 22 nov – 29 nov. Alleen voor de Senioren- en 
de Jeugdteams 1+2. 

 In 2A wordt Kluis 6 – Brunssum 1 op 13 sept gespeeld.  

 In 4A  gaat Kluis 8 – Fürst/Lybrae 4 naar 6 sept. 

 Seniorenklassen 4B en 4C zijn 7-poules. 

 In de jeugdcompetitie worden nog enkele wijzigingen aangebracht in de 2
e
 en 3

e
 klasse. Het is dus zaak om het 

programma na het weekend opnieuw te bekijken. Het was bij de verzending van dit extra bulletin nog niet gereed.  

 Ook de Starterscompetitie is in NAS beschikbaar. 

 De DUO competitie is nog niet ingedeeld en volgt pas later deze maand. 

 De P/D regeling wordt in september op de website gepubliceerd. 

 De data waarop de beslissingswedstrijden worden gespeeld, worden dan ook bekend gemaakt. 
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COMPETITIEDATA NAJAAR 2014: 
 
Nog even als opfrissertje. 

 

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

 

SPELREGELS: 

 
'Tafeltennis Masterz' is de nieuw ontwikkelde Spelregelmodule die sinds augustus 
actief is en geopend kan worden via www.tafeltennismasterz.nl . 
Op deze site worden de spelregels in heldere taal uitgelegd, waarbij een groot 
aantal spelsituaties met herkenbare voorbeelden alles extra verduidelijken.  
Ook is er de mogelijkheid ingebouwd door middel van oefentoetsen de eigen 
spelregelkennis te toetsen. 
 
Als extra stimulans kan via deze site een officieel spelregelbewijs worden behaald 
waardoor er met kennis van zaken kan worden meegepraat als discussies 
ontstaan tijdens een wedstrijd.  

FOTO: NTTB.NL 

 
De NTTB zal er vanaf dit najaar een initiatief starten waardoor om te beginnen zo veel mogelijk jeugdspelers dit 
spelregelbewijs gaan halen. Aan de basis beginnen is de meest zinvolle actie. Daardoor groeit de jeugd op met een 
nuttige en zinvolle basiskennis van de spelregels.  
Dat het ook geen kwaad kan als ‘ervaren’ oude rotten in het vak hun spelregelkennis eens gaan toetsen, moge duidelijk 
zijn. In elke competitie, op elk toernooi ontstaan er regelmatig onnodige discussies, waarbij ontbrekende spelregelkennis 
vaak ten grondslag ligt. Als daarbij  ook nog eens op ongenuanceerde wijze iets wordt geroepen, is de toon gezet. Dat 
daardoor de goede sfeer en de onderlinge verhoudingen soms onder druk komen te staan, hoeft geen verdere uitleg. 
 

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  de John Leenders Memorial 2014 georganisserd. 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. 
 
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 

 

 LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015:
 

Voor dit toernooi is het weekend van 17 en 18 januari gereserveerd. 
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LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 

 
 

De voorlopige data en de locaties van de Limburgse Jeugdmasters 2014-2015 zijn vastgesteld. 

 
LJM-1  23 november 2014; Heerlen,  organisatie Fürst/Lybrae Heerlen 
LJM-2  01 februari 2015;  Valkenburg, organisatie Falco 
LJM-3  08 maart 2015;  Venray,  organisatie Red Stars 
LJM-4  19 april 2015;   Sittard-Geleen, organisatie Kluis/Sittard 
LJM-finale 17 mei 2015;  Weert,   organisatie Zuiderhuis/Megacles 
 

 

WEBSITE: 
 

In de periode t/m 31 -07 zullen geen updates van de website van de Afdeling Limburg mogelijk zijn.  
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