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29-08-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 20-35-14  
 

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 een 
wijzigingsbericht is geplaatst. Of totdat er een verwijzing naar een eerdere publicatie is gedaan. Of totdat er een mededeling van wijziging aan de vereniging(-en) is/zijn 
verzonden. Berichten verzonden per e-mail, of geplaatst op de website van de afd. Limburg, of gepubliceerd in het Infobulletin, hebben een officiële status. 

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

 

ALGMEEN: 
 

[ Wijzigingen in het programma alleen mogelijk zoals in de ‘Richtlijnen Competitie’ (RC) staat aangegeven: 
Een e-mail aan CZ met het akkoord tegenstander ingesloten. 

[ De nieuwe procedure na het wijzigen van wedstrijden wordt nog eens beknopt herhaald. 

[ ’t Belke gaat de Najaarscompetitie te lijf met een hele lange “feestavond”. Begint ‘s morgens al om half tien. 

[ Sittard doet het anders. Daar worden a.s. zaterdag de clubkampioenschappen gespeeld. 

[ Hopelijk zullen in het najaar ook meer webmasters dan tot nu toe, actueel verenigingsnieuws op de site plaatsen. 

[ Gisterenavond is ook de eerste Nieuwsbrief NTTB gemaild.  
 

AFWEZIGHEIDSBERICHT: 

 

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

Volgende week verschijnt alleen een Infobulletin, indien noodzakelijk. 
In week 37en 38 zal er geen bulletin verschijnen. De wedstrijdsecretarissen worden verzocht in deze periode voor 
spoedeisende zaken steeds contact op te nemen met Frank Moonen. (Bereikbaar vanaf 1 september). 
 

 NAJAARSCOMPETITIE 2014:
 

De P/D regeling Najaarscompetitie 2014 zal volgende week op de website worden gepubliceerd. 
 

WIJZIGINGEN: 
 

 Falco  WS N. Raeven, nieuw telefoonnummer 06 34717393. 

 Panningen 74 WS J. van Eekeren (alleen voor Jeugdzaken), 06 25161625, j_eekeren@hotmail.com  

 Venlo  WS J. Postulart alleen nog maar gsm    06 27043518.      

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN en het INFOBULLETIN: 
 

VANAF 01 SEPTEMBER a.s. GEEN WIJZIGINGEN VAN WEDSTRIJDEN MEER IN HET INFOBULLETIN  
De wijze van afhandeling als verenigingen in onderling overleg datum en/of aanvangstijdstip van een wedstrijd 
willen aanpassen, verandert echter 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. 
 
Beide verenigingen ontvangen dan een e-mail als bevestiging van de aanpassing in NAS. 
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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 
 

NJM: 

 

De voorronde voor deelname aan de Nationale Jeugdmeerkampen staat in de kalender voor zondag 28 september in de 
Sporthal Maasbracht. 
De inschrijving is geopend en de uitnodiging staat op www.nttblimburg.nl . Als sluitingsdatum geldt 7 september. 

 

 

OPLEIDING TAFELTENNISTRAINER-2 (herhaling): 

 

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’.  

 

COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 

Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07  
Mrt  07 – 14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  
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