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09-10-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 24-41-14  
 

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? 

 Door het ontbreken van kopman Henstra, opgelopen enkelblessure zaterdag, werd het daardoor onthoofde team ¦
van Sittard in de Intercupwedstrijd door tegenstander Paderborn gedecideerd naar de verliezersronde verwezen. 

 In de ‘Richtlijnen Competitie’ (RC) zijn enkele kleine, veelal tekstwijzigingen aangebracht. O.a. in de artikelnrs.¦  
1 -10 – 14 – 15 – 19. Ze staan gepubliceerd op www.nttblimburg.nl onder ‘Competitie/Competitiereglement’.  

 

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.  
 

VERVANGING WS: 
 

Landgraaf WS Fredy Hoffmann is t/m 02 november afwezig. Waarneming door Frank Moonen 06 15016377. 
 

WIJZIGING COMPETITIE: 
 

 

Seniorencompetitie 4A, wedstrijd 22107, dd. 02-10, het team van Seta 6 is niet verschenen. Het team krijgt 10 
punten in mindering. De vereniging wordt beboet conform code 14. 
 

 

 

Seniorencompetitie 4A. Het team Seta 6 is op 03-10 teruggetrokken. Alle gespeelde wedstrijden zijn vervallen 
verklaard. De vereniging wordt beboet conform code 15. De klasse zal verder uit 5 teams blijven bestaan.  
In deze klasse zal geen degradatie plaatsvinden. 
 

 

RICHTLIJNEN COMPETITIE: 

 

Zoals hierboven aangegeven zijn de RC op enkele plaatsen aangepast aan de inmiddels gewijzigde omstandigheden. De 
WS ontvangen het document in een extra bijlage bij dit bulletin.  
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BESLISSINGSWEDSTRIJDEN (herhaling): 

 

Beslissingswedstrijden in de Najaarscompetitie. Registreer in de verenigingskalender.  
 
 
 

1. Jeugd:   6 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.  
 

TRAINERSCURSUS: 
 

In augustus zijn alle verenigingen, ook via Infobulletin 19, geïnformeerd over de start van een cursus Tafeltennistrainer-2   
in Weert. Voor deze opleiding was de startbijeenkomst gepland op 15 oktober.  
Het aantal aanmeldingen voor de cursus was tot einde week 40 was erg marginaal. Daarom heeft de NTTB besloten  de 
start van de opleiding uit te stellen naar woensdag 26 november 2014. Tussentijds hoopt men toch nog een voldoende 
aantal deelnemers binnen te halen, zodat de opleiding alsnog met een enthousiaste groep kan starten.  
 
Door een mail is de cursus opnieuw bij alle verenigingen nogmaals onder de aandacht gebracht. Er is opnieuw gewezen 
op de belangrijkheid te kunnen beschikken over gekwalificeerde trainers.  
 

Bij verenigingen die over een trainer kunnen beschikken wordt ook vaak niet toekomstgericht gedacht.  Aan de 
mogelijkheid dat een trainer zou kunnen gaan stoppen met het geven van training, wordt meestal niet gedacht. Als dit 
dan, meestal onverwacht, gebeuren gaat, is er geen gediplomeerde opvolger  beschikbaar. 
 
De NTTB is van mening dat elke vereniging een gediplomeerde trainer in huis moet hebben en er is mede daarom, ook  
een aantrekkelijke financiële regeling in het leven geroepen. 
 
Deelnemers die aan een trainersopleiding deelnemen die vóór 1 januari 2015 van start gaat en die opleiding met 
een trainersdiploma afronden, ontvangen ná slagen het cursusgeld  terug.  
 
Voor de opleiding TT-2 Weert is inschrijving dus nog steeds mogelijk tot 10 november a.s. 
 
Lees de uitgebreide informatie op http://opleidingen.nttb.nl . 
 
 

 

 

 

 
 

TTLS Tafeltennis Live Scoring 
Alle wedstrijden bekijken via ttls.nl/club 
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