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06-11-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 27-45-14  
 

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: 
 

ऑ Rekening houden met het CR: vanaf de 8
e
 speelronde worden geen wedstrijden meer verplaatst, er mag wel 

vóóruit worden gespeeld. 
ऑ Aan de WS wordt de bijlage LK 2015 extra meegezonden.  
ऑ Zij ontvangen ook de uitnodiging/inschrijfformulier voor het Landgraaftoernooi, januari 2015. 
ऑ Omdat het Startersteam van Landgraaf de 1

e
 kampioen in de Najaarscompetitie is, wordt dit hier extra vermeld. 

ऑ Daarmee hebben de jongelui zich gekwalificeerd voor de beslissingswedstrijden om het Kampioenschap van 
Limburg, op 6 december in Swalmen. 

ऑ Maandagavond/dinsdagmorgen is NAS niet beschikbaar.  
 

 

WIJZIGING: 
 

WEDSTRIJD UITGESTELD: 12122, 08-11, PANNINGEN 74 1 – ARMADA 1, (STERFGEVAL) 

 

 

COMPETITIECONGRES: 
 

De NTTB organiseert op 13 december a.s. een COMPETITIECONGRES waaraan alle leden van de NTTB kunnen 
deelnemen. Ga naar de website van de NTTB www.nttb.nl voor alle informatie. 
 

 
………Doel is om de plus- en minpunten van de huidige competitie in kaart te brengen en nieuw en/of 
aanvullend aanbod te creëren. Hiervoor zijn ieders ideeën en meningen van groot belang....... 
 
……….. De bijeenkomst neemt een halve dag in beslag. De locatie zal centraal in het land liggen, denkelijk 
ergens in de omgeving Utrecht…….  
 
……….Drie thema’s worden aan de orde worden gesteld: jeugdcompetitie, afdelingscompetitie, opzet/invulling 
damescompetitie. Alles wordt in diverse groepsdiscussies behandeld……. 
 
……….Iedereen die wil deelnemen, kan zich bij de NTTB aanmelden via een mail aan Robbert Stolwijk  
stolwijk@nttb.nl. Meld je aan en praat mee……. 
 

 

Kampioenen Najaarscompetitie 2014: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

St. 1A Landgraaf 2   
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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.  
 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015: 
 

 
Begin deze week is door het secretariaat van de Afdeling Limburg de uitnodiging voor de LK 
2015 aan alle verenigingen toegezonden. Ook het gebruikelijke inschrijfformulier is bijgevoegd. 
De secretarissen/wedstrijdsecretarissen/toernooicoördinatoren worden er op gewezen dat de 
inschrijving voor de LK alleen via dit formulier kan worden gedaan. De correcte verwerking van 
alle inschrijvingen is daarmee gewaarborgd. 

Zowel de uitnodiging als het inschrijfformulier worden volgende week ook nog op de website van de organisatie geplaatst. 
Een link naar www.lk2015.nl staat op de site van de afdeling Limburg. 
 
Er is een wijziging aangebracht in het reglement bij het dubbelspel. Deelnemers die niet in dezelfde klasse bij het 
enkelspel zijn ingedeeld, mogen alleen met elkaar dubbelen als een partner in het enkelspel in de direct aangrenzende 
klasse uitkomt. (14b). 
 
Dan is het ook van belang er op te wijzen, dat uiterlijk een week na sluiting van de inschrijftermijn het inschrijfgeld moet 
zijn voldaan. Vorig jaar moesten de organisatoren diverse malen ‘de boer op’ omdat verenigingen (veel) te laat waren met 
het voldoen aan hun verplichtingen. 
Het inschrijfgeld moet worden gestort op bankrekening NL87 RABO 0125 3339 35. Vet en in rood, omdat in de 
ontvangen uitnodiging het IBAN nummer niet staat vermeld. Zoals bekend is voeren de banken geen betalingen meer uit, 
als het ‘oude’ rekeningnummer wordt gebruikt.    
 
Zoals diverse malen aangekondigd wordt het toernooi een week later gespeeld, als de laatste jaren het geval was. 
De jeugd speelt op 17 januari en de senioren mogen 18 januari hun kunnen tonen. 
Uit dit oogpunt is ook de sluiting van de inschrijving verplaatst naar zaterdag 13 december, om middernacht. 
 
Als service wordt bij de verzending van dit bulletin aan de WS de bijlage LK 2015, (+ het inschrijfformulier in Excel), 
toegevoegd.    
 

COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 

Het weekend van 15 februari is het carnaval. Houdt er rekening mee, dat teams uitkomend in een 7-poule, 12 wedstrijden 
spelen. Dit betekent dat in deze poules op 14 febr. en 2 mei wedstrijden worden gespeeld. 
Afhankelijk van het aantal teams dat wordt aangemeld, zullen 7-poules alleen voorkomen in de 4

e
 en 5

e
 klasse.  

Maar ook de PK kan een 7-poule worden!! Als er 3 Limburgse teams uit de 3
e
 divisie degraderen, zal dit het geval zijn.  

Bij degradatie van 4 teams uit deze divisie, zal ook de HK uit 7 teams gaan bestaan. Met grote belangstelling zullen de 
laatste vier speelrondes in de 3

e
 divisie worden gevolgd.  

 

Voorjaar 2015 Jeugd + Senioren 
Jan  31 
Feb  07  
Mrt  07 – 14 – 21 – 28  
Apr  04 – 11 – 18 – 25  
 
Teamingave Voorjaarscompetitie 2015: Alle teams (Jeugd, Senioren, DUO) dienen uiterlijk zaterdag 20 december 
om middernacht in NAS te zijn ingediend. 
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LANDGRAAFTOERNOOI 2015: 
 

Ook de vereniging Landgraaf organiseert in januari a.s. weer voor de 3
e
 keer het 

Landgraaftoernooi, dat gezien wordt als een kleine generale repetitie voor alle 
deelnemende senioren aan de Limburgse Kampioenschappen. 
 
Er wordt net als bij de LK ingedeeld op basis van de competitierating Najaar 2014 en de 
dames de heren spelen in dezelfde poules. 
Ook jeugdspelers die in de seniorencompetitie uitkomen mogen voor het toernooi 
inschrijven 
 
Het toernooi staat in de kalender op zaterdag 10 januari 2015 en begint om 10.00u. 

waarbij de laatste wedstrijden omstreeks 18.00u. zijn gepland. 
Veel later mag het ook niet worden, omdat aansluitend aan het toernooi de traditionele feestavond zal starten. Met veel 
muziek, drank en dans, small talk en niet te vergeten het uitgebreide avondbuffet waarvoor een kleine bijdrage wordt 
gevraagd. 
 
Er is plaats voor ongeveer 80 deelnemers die voor een ‘prikkie’ kunnen inschrijven tot 18 december a.s. via een apart e-
mailadres toernooi@ttvlandgraaf.nl . Deelnemen aan de feestavond is voor elke deelnemer mogelijk voor een ‘prikkie+’. 
 
De leiding van het toernooi is in handen van Frank Moonen en Paul van de Laar die er beiden voor zullen zorgen dat een 
aantrekkelijk programma zal worden gepresenteerd.. 
 
Op verzoek van de vereniging wordt de Uitnodiging en het Inschrijfformulier als bijlage bij dit bulletin  aan de 
wedstrijdsecretarissen (WS) meegezonden. Het verzoek is om e.e.a. intern royaal te communiceren met de leden. En 
daar waar nodig de toernooi coördinator niet over te slaan.   
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