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16-10-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 25-42-14  
 

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 گ

Rekening houden met het CR: vanaf de 8 گ
e
 speelronde kunnen geen wedstrijden meer worden verplaatst, anders 

dan dat vóóruit wordt gespeeld. 
 .De eerste boetelijst Najaarscompetitie staat op de laatste pagina. Deels bijgewerkt t/m 11-10 گ
 .In week 43 (herfstvakantie) verschijnt geen Infobulletin گ

 

 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR (herhaling): 
 

Als vervolg op de hoorzitting van het HB in het afgelopen voorjaar, is de toezegde tweede bijeenkomst vastgesteld op 
maandag 27 oktober a.s.in het Amrâth Hotel, Langereweg 21, 6121 SB Born. Aanvang 19.30u. 
Het afdelingsbestuur verwacht, dat deze keer ook de verenigingen die in het voorjaar verstek lieten gaan, aanwezig zullen 
zijn. Bij verhindering van een bestuurslid dient een vervanger te worden afgevaardigd.  
 
 

 

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 (herhaling): 
  
De start van de trainerscursus is uitgesteld tot  woensdag 26 november 2014. Daardoor hebben de verenigingen meer 
tijd om intern de balans op te maken en  er voor te zorgen dat men ook in de toekomst kan beschikken over 
gediplomeerde trainers.  
Er wordt nog eens herinnerd dat deelnemers die deze opleiding met een trainersdiploma afronden, het 
cursusgeld  terug ontvangen.  
Voor de opleiding TT-2 Weert is inschrijven dus nog steeds mogelijk tot 10 november a.s. 
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TUSSENBALANS: 

 

Halverwege deze Najaarscompetitie een kort overzicht van de gang van zaken tot nu toe bij de senioren in de diverse  

afdelingsklassen. 
 
1

e
 klasse A Panningen 74 1 gaat fier aan kop, hieruit blijkt dat de buitenlandse versterking, zoden aan de dijk 

heeft gezet. Armada volgt weliswaar met slechts 5 punten achterstand, maar zal de koppositie wel niet 
meer kunnen overnemen. 
Op de degradatieplaatsen zullen de teams Landgraaf 5 en Megacles 3 de dans wel niet meer 
ontspringen. 

1
e
 klasse B De strijd tussen Sittard 3 en Megacles 2 lijkt in het voordeel van Sittard te eindigen. 

Onderin zal Wijzenbeek/Westa 4 wel het kind van de rekening worden. Wel team de tweede degradant 
zal zijn, kan nu nog niet worden voorspeld. 

2
e
 klassen In alle tweede klassen hebben de koplopers (Seta 3-Fürst/Lybrae 1-Elsloo 72 2- Vijlen 1) nu al een 

comfortabele voorsprong op de “achtervolgers”. 
 Wat de degradatie betreft zijn de kaarten voor alle bedreigde teams nog niet geschud. De maximale 

achterstand op nummer voorlaatst bedraagt op dit moment niet meer dan 4 punten.  
3

e
 klassen Met uitzondering van 3D (Sempre Avanti en Minor) hebben de overige koplopers Kerkrade 68 1-Seta 4- 

Red Stars 5 al een royale voorsprong opgebouwd. 
 Wie hier de stap naar de 4

e
 klasse zal moeten maken, is in 3A en 3D nog lang niet duidelijk. 

4
e
 klassen In 4A zal het team Elsloo 72 5 zo goed als zeker de kampioensvlag kunnen hijsen. In de overige 7-poules 

is men nog niet halverwege de competitie en zou een voorspelling wel erg driest zijn. 
          
 5

e
 klassen Seta 7 en Maastricht 4 voeren hier de ranglijst aan en hopen zelf dit ook te blijven doen. 

  

TUSSENBALANS HK EN PK: 

 

Hoofdklasse Falco stoomt op volle snelheid richting 3
e
 divisie. Met nu al 10 punten voorsprong op de eerste 

achtervolger is er geen sprake meer van enige concurrentie. Het versterkte team van Megacles opteert 
voor de tweede promotieplaats en is duidelijk op de goede weg met 5 punten voorsprong op naaste 
belager Maastricht. 

 Landgraaf 2 en Red Stars 3 zullen op de twee laatste plaatsen eindigen. De onderlinge wedstrijd 
volgende week, zal heel belangrijk zijn en bepalen wie op de zekere directe degradatieplaats zal eindigen. 
Belangrijk is ook hoeveel teams uit de 3

e
 divisie degraderen. Want bij 3 degradanten uit deze divisie, 

degradeert ook nr. 5 in deze klasse. 
Extra interessant daarbij is het feit, dat het team Landgraaf 1 in die 3

e
 divisie op dit moment ook lang nog 

niet in veilige haven is.  
Promotieklasse Ook hier staat een team van Falco aan de kop van de ranglijst met goede vooruitzichten op een plaats in 

de HK. Evenals in de HK valt volgende week een voorlopige beslissing door de uitslag van de onderlinge 
confrontatie met naaste belager Koningslust. De directe promotieplaats naar de HK is de inzet van deze 
wedstrijd. 

 Op beide degradatieplaatsen staan de teams van Elsloo 72 en Seta 2. Voor deze teams mag hopen op 
klassenbehoud, wel in de categorie ‘wishfull thinking’ worden geplaatst. 

 

TUSSENBALANS 3e DIVISIE (optioneel): 

 

In deze divisie spelen 5 Limburgse verenigingen, waarvan de prestaties tot nu toe, Red Stars 2 uitgezonderd, niet 
bepaald blije gezichten tevoorschijn toveren. 
Seta en TTC staan in hun poule op de laatste plaats en zijn er zo goed als zeker van dat een degradatie niet meer kan 
worden afgewend. 
Landgraaf en Kluis 2 balanceren eveneens op de grens van handhaven of degradatie. De teams hebben echter in het 
resterende programma nog alle mogelijkheden in eigen hand. Beiden spelen in hun poule in het nog resterende 
programma tegen de twee naaste concurrenten die dus ook om klassenbehoud moeten strijden. Naar verwachting zal 
pas op de laatste competitiedag blijken wie van beiden zich heeft kunnen redden. 
 
Eerst dan pas kan de P/D regeling van stal worden gehaald (….staat op de website) en kan er worden bepaald wie op 6 
december moeten aantreden in de beslissingswedstrijd HK/PK.  
     

mailto:competitiezaken@nttblimburg.nl


Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 3 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

  BOETELIJST 2014:
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