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25-09-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 22-39-14  
 

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, gepubliceerd in het Infobulletin, hebben een officiële status. 

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

 

ALGMEEN: 
 

{ Terug van even weggeweest, weer een bulletin met prominent op de volgende pagina een Limburgse primeur in 
Tafeltennisland: TTLS Tafeltennis Live Scoring is van start gegaan. 

{ Een rondje verenigingswebsites laat zien dat er bij de verenigingen (nog) geen aandacht aan wordt besteed. 
Alleen Landgraaf en Seta zijn de uitzonderingen.  

{ Dit staat toch wel haaks op het aantal accounts dat is aangemaakt. 

{ Nu blinken een groot aantal verenigingswebsites toch al niet uit in hun informatievoorziening. Aan twee handen 
heeft men vingers te veel, om de sites die regelmatig worden bijgewerkt, te tellen. 

{ In Venlo is de website overigens optisch goed onder handen genomen en leest daardoor prettiger. Wat meteen 
opvalt, is de uitgeschreven vacature: men zoekt een trainer.       

{ Op de website van Armada stond te lezen dat alle spelers een nieuwe outfit kregen aangemeten. 

{ De altijd actuele website van Destatec liet deze keer enkele teams op een zeer speciale manier aan de competitie 
beginnen. Men “trapte af”.    

 Bovendien gaat men bij Destatec heel gezellig op de Franse toer. Via het “Infobulletine”.{  
 Getuige de website van Seta was men bijzonder blij met de overwinningen van alle afdelingsteams. Daarbij werd {

de afstraffing van team 1 in de 3
e
 divisie met een leuke one-liner afgedaan. 

 Vijlen is op haar website gestart met het plaatsen van een wekelijkse nieuwsbrief, waarin ook wedstrijdverslagen {
zijn opgenomen. 

 In de Intercup treft het team van Sittard deze keer op een tegenstander uit de Duitse Verbandsliga. Uit Paderborn {
is SC Wever 2000 op zondag 5 oktober te gast in het Tafeltenniscentrum Sittard. Aanvang van de wedstrijd om 
14.00u. Zoals kan worden verwacht met veel toeters en bellen. 

 Als generale repetitie speelt Sittard 1 overmorgen in Geleen om 16.30u. de plaatselijke derby tegen aarts’vijand’ {
Kluis 1. De competitieleider gaf helaas geen toestemming aan de verenigingen deze wedstrijd op zondag te 
mogen spelen. Zou zeer interessant zijn geweest voor L1 en een fikse dosis extra promotie voor TT hebben 
betekend. Voor het grote aantal te verwachten toeschouwers, waren al extra voorzieningen in de maak. 
 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 
 

Als vervolg op de hoorzitting van het HB afgelopen voorjaar, hebben alle verenigingen enkele dagen geleden de 
uitnodiging ontvangen voor de toegezegde vervolgbijeenkomst. 
Deze vindt plaats op dezelfde locatie als begin van dit jaar: Amrâth Hotel, Langereweg 21, 6121 SB Born.  
De bijeenkomst op maandag 27 oktober gaat om 19.00u. van start en eindigt om 22.00u. 
De agenda is in de toegezonden brief opgenomen, maar er is een mogelijkheid om een aanvullend onderwerp toe te 
voegen. Dit moet wel uiterlijk 15 oktober bij het afdelingsbestuur zijn gemeld.  
 
Uit organisatorisch oogpunt worden de verenigingen tot deze datum, (15 oktober dus), verzocht te melden met hoeveel 
personen de bijeenkomst zal worden bezocht.  
Het afdelingsbestuur hoopt, neen verwacht, dat deze keer ook de verenigingen die in het voorjaar verstek lieten gaan, 
aanwezig zullen zijn. De uitnodiging is tijdig verzonden, zodat bij verhindering van een bestuurslid, altijd een vervanger 
kan worden afgevaardigd.  
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WIJZIGING: 

 
 

In de jeugdcompetitie 1A is het team van Venlo 1 teruggetrokken. De vereniging wordt beboet conform code 15. 
De klasse zal verder uit 5 teams blijven bestaan. 
 

 

UITSTEL WEDSTRIJDEN: 

 

In de ‘Richtlijnen Competitie’(CR), staan de regels aangegeven, wanneer de ACL een wedstrijd zal uitstellen. Er staat in 
art. 2 o.a., ’….spelen met een incompleet team is geen reden tot uitstel.’ 
 
Er zijn nog maar twee rondes gespeeld en toch heeft de ACL al bij 3 wedstrijden een oogje dicht geknepen en een 
wedstrijd ‘moeten’ uitstellen omdat een van beide partijen aangaf verhinderd te zijn ….omdat er geen (compleet) team 
beschikbaar was. Als extra moeilijkheidsgraad komt daar bij, dat in geen enkel geval de tegenstander vooraf is 
geconsulteerd en er onderling een nieuwe speeldatum was afgesproken. Dit laatste staat namelijk ook in art. 2. 
 
De verenigingen worden er op gewezen, dat de ACL vanaf nu beide ogen weer open zal houden en geen uitstel meer zal 
verlenen, anders dan in art. 2 staat vermeld. 
Als er op voorhand al bekend is, dat spelers slechts een beperkt aantal wedstrijden willen spelen, moet men zorgen dat 
invallers tijdig worden aangewezen. Het is en blijft een kwestie van een goede organisatie, i.p.v. wachten tot het 
allerlaatste moment.  
 

 LIVE SCORING:
 

 

Het staat al sinds begin september op de website te lezen. 
 

Vanaf 1 september is TTLS (Tafeltennis Live Scoring) online.  
 

Naar een idee van voorzitter Hans Cloostermans, dat is ontwikkeld door webmaster Thom Kemp, kan via 
de app van TTLS

 © 
de (tussen-)stand(en) van alle wedstrijden in de afdeling Limburg worden bijgehouden 

maar ook worden opgevraagd.  
 

 Om een wedstrijd te kunnen bijhouden is een account nodig die kan worden aangevraagd via 

https://ttls.nl/register .  
 Als een account aan de vereniging wordt verleend moet steeds contact worden gezocht met de 

wedstrijdsecretaris van de vereniging.  
 Alleen de wedstrijden bekijken kan via ttls.nl/club . 

 

Op de website www.nttblimburg.nl staat de volledige documentatie gepubliceerd.  
 
 

 
Webmaster Thom Kemp is erg te spreken over de acceptatie van zijn initiatief bij de verenigingen. “De app is al 51 keer 
gedownload voor Android en 54 keer voor iOS, terwijl al 89 accounts actief zijn”, aldus de tevreden webmaster.  
 
Om te vervolgen: "Er waren op de eerste dag van gebruik een aantal kleine foutjes, maar deze zijn glad gestreken. Begin 
volgende week komt er ook een nieuwe update iOS App en dan zal in principe alles 100% zijn.” 
 
Om te besluiten met de opmerking “….dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van het 
systeem”. Wat bij hem ook erg positief overkomt, is het feit dat er nog niemand ‘zo leuk heeft willen zijn’ en foute standen 
heeft ingevuld.  
 
Maak dus gebruik van deze unieke mogelijkheid, die wordt geboden, om gedurende de wedstrijddagen 
REAL TIME op de hoogte te blijven van het wedstrijdverloop in onze afdeling. Weer een primeur in TT-land 
en denkelijk ook richting wijzend voor de toekomst.  
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DERBYKOORTS: 

 

ZATERDAG, 2
e
 DIVISIE, AANVANG 16.30u.  

  CONTRA   

 

MET NA DE WEDSTRIJD DE WEDSTRIJDANALYSES EN NATUURLIJK EEN HEEL GEZELLIGE NAZIT IN DE KANTINE 
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