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03-10-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 23-40-14  
 

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: 
 

÷ Al een account aangevraagd voor TTLS Tafeltennis Live Scoring? 

 Zondag is het Tafeltenniscentrum Sittard weer een hot spot. Om 14.00u. begint de wedstrijd in de INTERCUP ÷
tegen het Duitse SC Wewer 2000 uit Paderborn. 
 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR (herhaling): 
 

Als vervolg op de hoorzitting van het HB afgelopen voorjaar, is vorige week de uitnodiging verzonden voor de toegezegde 
vervolgbijeenkomst. 
Deze vindt plaats in het Amrâth Hotel, Langereweg 21, 6121 SB Born op maandag 27 oktober en begint om 19.30u. 
Uit organisatorisch oogpunt worden de verenigingen verzocht tot 15 oktober te melden met hoeveel personen de 
bijeenkomst zal worden bezocht.  
Het afdelingsbestuur verwacht, dat deze keer ook de verenigingen die in het voorjaar verstek lieten gaan, aanwezig zullen 
zijn. Bij verhindering van een bestuurslid kan altijd een vervanger worden afgevaardigd.  
 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 

 

Beslissingswedstrijden in de Najaarscompetitie. Registreer in de verenigingskalender.  
 

1. Jeugdcompetitie:  6 december; bij kwalificatie van een teamspeler voor de NJM, wordt dit alleen voor dié 
wedstrijd(-en) 13 december. 
Bij kwalificatie van een teamspeler voor zowel NJM als B-toernooi, wordt dit alleen 
voor dié wedstrijd(-en) 20 december.  

2. Starters:   6 december; drie nrs. 1 van de poules. 
3. Senioren:   6 december; 7-poules spelen op 13 december. 
4. Senioren HK + PK:  6 december. 
5. P/D wedstrijd HK/PK: 6 december. Indien beslissingswedstrijden nodig zijn bij 4, wordt dit 13 december.  
6. DUO:   ACL in overleg met betrokken verenigingen.  
 

LIVE SCORING: 
 

 

TTLS (Tafeltennis Live Scoring) online. 
 Alle wedstrijden bekijken kan via ttls.nl/club . 

 

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

 

Maak dus gebruik van mogelijkheid, die wordt geboden, om gedurende de wedstrijddagen REAL TIME op de 
hoogte te blijven van het wedstrijdverloop in onze afdeling.  
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INTERCUP: 

 

Zondag a.s. gaat het team van Sittard weer op de internationale toer en neemt voor de 3
e
 

keer in opeenvolging deel aan het toernooi in de INTERCUP. 
 
Om 14.00u start de eerste wedstrijd in dit internationale toernooi. Uit het Duitse Paderborn 
is SC Wewer de eerste tegenstander, een team spelend in de Duitse Verbandsliga. Het is 
niet de eerste keer dat de Duitse spelers de confrontatie met een Nederlandse vereniging 

aangaan. Ook vorig jaar speelden de Duitsers al in ons land tegen de 3
e
 divisieclub Taveri uit Ridderkerk. Toen werd nipt 

gewonnen met (4-3).  
 
Het team uit Paderborn heeft de keuze uit een 8-tal spelers. In de van start gegane Duitse competitie werd tot nu toe 2× 
gewonnen en 2× verloren waardoor het team op dit moment een vijfde plaats op de ranglijst inneemt. 
Een zege voor Sittard behoort dus toch wel tot de mogelijkheden, mits het team in de sterkste formatie zal aantreden. 
 
Sittard zou Sittard niet zijn, als deze wedstrijd niet weer een speciaal tintje gaat krijgen. De zondagmiddag is een bij 
uitstek geschikte dag om dit soort wedstrijden te spelen. Het is er de vereniging dan ook alles aan gelegen het te 
verwachten grote aantal toeschouwers een plezierige (familie-) middag aan te bieden.  
 

Dus zowel  als GROOT  is van harte welkom en de nodige versnaperingen, óók voor KLEIN  en GROOT , zijn als KLEIN

vanzelfsprekend in ruime mate aanwezig.       
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