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22-08-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 19-34-14  
 

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. 

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

 

 
 

Op zaterdag 16 augustus hebben wij met ontstentenis kennis genomen van het overlijden van 
 

Jan Kleeven 
 

Erelid van de Tafeltennisvereniging Landgraaf 
 

Wij wensen familie, vrienden en kennissen  veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies 
 

| - | - | - | - | - | - | - | - | 

 

ALGMEEN: 
 

 ॣ Nog eens het nieuwe telefoonnummer van ACL Frank Moonen: 06 15016377. 

 ॣ Wijzigingen in het programma vanaf nu alleen nog mogelijk zoals in de ‘Richtlijnen Competitie’ (RC) staat 
aangegeven. (Een e-mail naar CZ met het akkoord tegenstander ingesloten). 

 ॣ Lees ook op de pagina 2 en 3 de vernieuwde procedure bij het wijzigen van wedstrijden.  

 ॣ Ook niet verzuimen regelmatig www.nttblimurg.nl te bezoeken en ‘uw’ wedstrijddata te verifiëren. 

 ॣ Op 28-02 en 01-03 zijn de NK Senioren en dan wordt zoals gebruikelijk ook het Jeugdklassentoernooi gespeeld. 
         

 

AFWEZIGHEIDSBERICHT: 

 

Het secretariaat van CZ is vanwege vakantie niet bezet van donderdag 04-09 t/m woensdag 17-09.  

Er verschijnt ook geen infobulletin in week 37+38. 
De wedstrijdsecretarissen worden verzocht in deze periode voor spoedeisende zaken steeds contact op te nemen met 
Frank Moonen.  
Overigens is Frank zelf op dit moment met vakantie. Hij is weer bereikbaar vanaf 1 september. 

 

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl
mailto:competitieleider@nttblimburg.nl
http://www.nttblimburg.nl/
http://www.nttb-administratie.nl/
mailto:rikwijnands@hetnet.nl
http://www.nttblimurg.nl/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.jose-regina.nl/Images/Rouwkaart/Rouwkaart_2.jpg&imgrefurl=http://www.jose-regina.nl/Rouwkaart.htm&h=1097&w=617&sz=63&hl=nl&start=17&um=1&usg=__kqh3i35t0HjCBas1zmNpkJzdITI=&tbnid=sqftZqWvNg_NYM:&tbnh=150&tbnw=84&prev=/images?q%3Drouwkaart%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7DANL%26sa%3DN


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 2 
competitiezaken@nttblimburg.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 

 

WIJZIGINGEN: 
 

 Armada  WS jeugd wordt I. van de Munckhof, tel. 077 3984316, ivobox@hotmail.com 

 Armada WS senioren wordt R. Wijnands, tel. 077 3738307,  rikwijnands@hetnet.nl  

 Falco  WS wordt N. Raeven, tel. 06 34598650   nickraeven@gmail.com  

 Landgraaf  Jeugdteam speelt de wedstrijden op 2 tafels. 

 Wap In  Secretaris is nu S. de Koster, tel. 06 83166337,  simonedk89@hotmail.com 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

LAATSTE VAN DE WIJZE WAAROP DIT TOT NU TOE GEBEURDE. (Zie daarover hieronder en volgende pagina) 

 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

15106 Kluis 5 - Veta 1 20-09 06-09 Aanvang 16.30u. 

15123 Venlo 1 - Veta 1 08-11 15-11 Beschikbaarheid zaal gewijzigd 

18101 Belke 1 - Seta 5 13-09  Aanvang 13.00u. 

18125 Belke 1 - Sittard 7 22-11  Aanvang 13.00u. 

20123 Venlo 2 - Vijlen 72 2 08-11 15-11 Beschikbaarheid zaal gewijzigd 

23101 Koningslust 3 - Armada 3 06-09  Aanvang 13.00u. 

25101 Armada 4 - Helden 67 2 13-09 17-09 Aanvang 20.00u. 

30101 TTC 1 - Megacles 3 13-09  Aanvang 13.00u. 

30110 Falco 1 - TTC 1 22-11  Aanvang 15.00u. 

31108 Fürst/Lybrae 1 - Venlo 1 27-09 08-11 Ruiling, aanvang 11.30, zaal Landgraaf  

31123 Venlo 1 - Fürst/Lybrae 1 08-11 27-09 Ruiling, aanvang 12.00u. 

32102 TTC 2 - Brunssum 2 13-09  Aanvang 13.00u. 

34102 TTC 4 - Armada 2 13-09  Aanvang 13.00u. 

35103 TTC 3 - Fürst/Lybrae 3 13-09  Aanvang 13.00u. 

36101 Belke 1 - Helden 67 2 13-09  Aanvang 13.00u. 

36125 Belke 1 - Panningen 74 1 22-11  Aanvang 13.00u. 

38101 Belke 2 - Armada 3 13-09  Aanvang 13.00u. 
 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN en het INFOBULLETIN: 
 

VANAF 01 SEPTEMBER a.s. ZULLEN WIJZIGINGEN VAN WEDSTRIJDEN NIET MEER IN HET INFOBULLETIN 
WORDEN GEPUBLICEERD. 
De wijze van afhandeling als verenigingen in onderling overleg datum en/of aanvangstijdstip van een wedstrijd 
willen aanpassen, verandert niet. 

1. De WS van de vragende partij benadert zijn collega van de tegenstander. 
2. Als een akkoord wordt bereikt, vragen beide WS aan CZ om toestemming voor deze wijziging. Het verzoek 

indienen via een e-mail aan CZ ( competitiezaken@nttblimburg.nl ) waarin het akkoord van de tegenstander is 
opgenomen. 

3. Als CZ geen bedenkingen heeft tegen de wijziging, wordt deze in NAS aangebracht. 
4. Beide verenigingen ontvangen van CZ per e-mail een bevestiging van de aanpassing in NAS. 
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 Let op: Wijzigingen vanaf speelronde 8 worden niet toegestaan, behalve als de wedstrijd eerder wordt 
gespeeld.( Deze regel wordt nog maar eens in herinnering gebracht. Hier “had men niet meer aan gedacht”). 

 een verzoek om uitstel van wedstrijden moet formeel steeds aan de competitieleider worden gericht via 
competitieleider@nttblimburg.nl . (Ook dit is “oud nieuws”). 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN en het INFOBULLETIN (vervolg): 
 
Bovenstaande is een vereenvoudiging van de werkwijze tot nu toe. Er was eigenlijk sprake van een doublure. De 
betrokken verenigingen ontvingen/ontvangen steeds een bevestiging van een gedane wijziging in NAS. Dan is een extra 
publicatie in het Infobulletin eigenlijk mosterd na de maaltijd. 
Reglementair betekent dit dat, 

 de tekst in de RC van 01-05-2014, bij 1) “….en de wijziging wordt in het Infobulletin gepubliceerd….” vervalt. 
 

 

In gevallen waarbij CZ van mening is, dat een wijziging in het competitieprogramma alle verenigingen dient te bereiken, 
zal dit wèl op een opvallende wijze worden gepubliceerd.  
. 

 
Er wordt opnieuw op gewezen, dat alleen de wedstrijdsecretarissen wijzigingen kunnen aanvragen.  
In de voorjaarscompetitie is het plots voorgekomen, bij seniorenwedstrijden (2×), dat spelers onderling ‘iets regelden’, 
zonder dat de wedstrijdsecretarissen daarvan van op de hoogte waren.  
Bij jeugdwedstrijden kwam het ook meerdere malen voor, dat ouders van jeugdspelers wedstrijden op eigen initiatief 
gingen verzetten en dit dan vervolgens (nog wel) aan CZ lieten weten. Ook hier werden de wedstrijdsecretarissen 
doodleuk overgeslagen.  
 
Fungeerde CZ in het voorjaar in deze gevallen nog als ‘postbode’, zal dit toekomstig niet meer gebeuren.  
De WS worden er opnieuw op gewezen intern voor een goede communicatie te zorgen, zodat een aanvraag voor het 
wijzigen van wedstrijden op de enig juiste wijze plaatsvindt.  

 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015: 
 

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

 

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 

 

OPLEIDING TAFELTENNISTRAINER-2: 

 

Op 15 oktober is Weert een van de locaties waar een cursus voor TafeltennisTrainer-2 van start gaat met als hoofddocent 
Paul Frissen. Deze cursus neemt 9 avonden in beslag en is, uniek in TT-land, geheel gratis voor allen die deze opleiding 
met goed gevolg afsluiten. 
Op 17 juli heeft het HB eenmalig besloten de financiële drempel voor kandidaat trainers te slechten, omdat in het verleden 
is gebleken, dat de relatief hoge kosten bij het volgen van een opleiding, niet bepaald een uitnodigend effect had. Door 
een herziening in de begroting als gevolg van een besluit van de bondsraad, is deze beslissing tot stand gekomen.  
Alle verdere informatie is te vinden op www.nttb.nl bij het menu ‘Opleidingen’.  
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COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 

De aangepaste data voor volgend jaar.  
Op 28 febr. en 01 mrt. 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  
 
 

ADRESSEN WEDSTRIJDSECRTARISSEN: 
 
Bij aanvang van de Najaarscompetitie een eenmalig overzicht van de telefoonnummers en de e-mailadressen van alle 
WS waarvan teams in de zaterdagcompetitie van de afdeling Limburg uitkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIE VOLGENDE PAGINA 
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ADRESSEN WEDSTRIJDSECRTARISSEN: 
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