
Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 1 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

 
13-11-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 28-46-14  
 

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:  

 

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

vóóruit worden gespeeld. 

ʬ Zaterdag slechts een heel beperkt programma met in totaal 17 wedstrijden.  

ʬ Indien niet noodzakelijk, verschijnt volgende week geen Infobulletin. 

ʬ Zondag 30 november start van LJM in Sporthal Varenbeuk, Heerlen. 

ʬ Bij Brunssum zijn de “oude schoenen versleten” en is een vernieuwde website online gegaan. 

ʬ Dreigt in Landgraaf een bestuurscrisis, getuige de “NOODKREET” op de website? 

ʬ Het degradatiegevaar in de 3
e
 divisie is voor enkele teams nog steeds niet geweken. Cross your fingers. 

 

NAJAARSCOMPETITIE 2014 DUO COMPETITIE: 
 

De verenigingen ontvingen jl. maandag in een e-mail van de ACL de indeling en het speelschema van de Play Off en de 
Play Down in de DUO Competitie. 
 

De nummers 1 t/m 4 gaan naar de halve finales, over twee wedstrijden: 
 

62201, De Meppers – Landgraaf 1, 10  november 19.30 uur 
62203, Landgraaf 1 – De Meppers, 21 november 20.00 uur 
 

62202, Landgraaf 3 – Matatec 1, 13 november 20.30 uur 
62204, Matatec 1 – Landgraaf 3, 25 november 20.30 uur 
 

De nrs. 5 t/m 8 spelen de gebruikelijke ½ competitie, aan het einde waarvan nr. laatst degradeert. 
 

63201, Matatec 2 – Sittard 1, 18 november 20.30 uur 
63202, Landgraaf 2 – Hoensbroek 1, 20 november 20.30 uur 
 

63204, Sittard 1 – Hoensbroek 1, 24 november 20.15 uur  
63203, Matatec 2 – Landgraaf 2, 25 november 20.30 uur 
 

63205, Sittard 1 – Landgraaf 2, 1 december 20.15 uur 
63206, Hoensbroek 1 – Matatec 2, 4 december 20.00 uur 
 
De uitslagen van de wedstrijden zoals gebruikelijk ingeven in NAS. 
 

  WIJZIGINGEN:
 

Landgraaf: wijziging secretaris, Alexandra Meijs, tel. 06 53223304, secretaris@ttvlandgraaf.nl  
 

 

Jeugdklasse 5B, Sittard 5-Red Stars 8, speler 4114453, J. Stamatakos (0-3) niet speelgerechtigd. Uitslag blijft 
ongewijzigd. Boetecode 12 van toepassing.  
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KAMPIOENEN NAJAARSCOMPETITIE 2014: 
 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

St 1B TTC 5    
  2e Finalist Kampioenschap van Limburg Startersteams    
 
 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 (herhaling): 
 

 
De uitnodiging voor deelname aan de Limburgse Kampioenschappen 2015 zijn vorige week 
aan de verenigingssecretariaten toegezonden. Met nog een extra verzendronde aan de WS als 
bijlage bij infobulletin 27. 
Zowel uitnodiging als inschrijfformulier staan ook op de website van de organisatie. De link 
naar www.lk2015.nl staat op de site van de afdeling Limburg. 

 
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.  
De jeugd speelt op 17 januari en de senioren mogen 18 januari hun kunnen tonen. 
De sluiting voor inschrijving is zaterdag 13 december, om middernacht. 
 
 

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. 
Ook jeugdspelers die in de seniorencompetitie uitkomen mogen voor het toernooi inschrijven 
 
Het toernooi wordt gespeeld op zaterdag 10 januari 2015 en begint om 10.00u.  
 
 

Deelnemers kunnen inschrijven tot 18 december a.s. via een apart e-mailadres toernooi@ttvlandgraaf.nl . 
De leiding van het toernooi is in handen van Frank Moonen en Paul van de Laar. 
 
 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN B – C – D – LICENTIES: 
 

Tevens zijn deze week de uitnodigingen verzonden voor deelname aan de NK Senioren, in 
het bezit van een B – C – D – licentie. 
 
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk in de Piushallen van Panningen en ook nu weer in het 
laatste volledige weekend van januari. Het weekend na de Limburgse Kampioenschappen. 
Logistiek een goede oplossing, omdat alle ‘hardware’ kan blijven, zodat er op de 
vervoerskosten wordt bespaard. 
 
De spelers met een C en D licentie spelen hun toernooi op zaterdag 24 januari terwijl de B 

spelers op zondag 25 januari in actie komen. Aan de winnaars in de D-klasse wordt automatisch een C-licentie 
toegekend, terwijl de winnaars in de C-klasse op zondag mogen deelnemen aan het toernooi van de B-spelers. 
 
Onder leiding van toernooileider Wiel Schers, geassisteerd door Frans Dorssers, Jan Hesen, Ellen Janssen, Willy Schers 
en Rik Wijnands, wordt beide dagen om 09.30u met het toernooi gestart. Als BV is good ‘old’ Huub Thijssen aangezocht. 
De inschrijving voor beide toernooien is mogelijk tot en met maandag 29 december.  
Bij de verzending van dit bulletin kon nog niet worden verwezen naar www.nttb.nl omdat op deze website nog geen 
publicatie is verschenen.  
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COMPETITIEDATA VOORJAAR 2015: 
 

Houd 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 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 op zaterdag 20 december om middernacht  

in NAS te zijn ingediend. 
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