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27-11-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 29-48-14  
 

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:  

 

o De laatste competitiedag staat voor de deur in bijna alle poules en er moeten nog heel wat beslissingen vallen. 
o Nu maar even afwachten wie de flessen kan opentrekken en wie een stapje terug moet doen. 
o In de 3

e
 klasse komt er in elk geval voor de nrs. 6 nog een vervolg, met als hoofdprijs handhaving voor één team. 

o In de 3
e
 divisie is het degradatiespook nog steeds nadrukkelijk aanwezig voor Kluis 2 en Landgraaf 1. 

o Het kampioenschap wordt beslist in de DUO 1
e
 klasse is een onderonsje tussen Landgraaf 1 en Landgraaf 3. 

o Zondag gaat de eerste ronde Limburgse Jeugdmasters van start in Sporthal Varenbeuk in Heerlen. 
o Wedstrijdboekjes bestellen kan vanaf nu tot 1 januari. In ontvangst nemen zoals gebruikelijk tijdens de LK. 

 

NAJAARSCOMPETITIE 2014 BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 
BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 

 

Senioren 
 

Hoofdklasse/Promotieklasse, Afhankelijk van het aantal degradanten uit de 3
e
 divisie, speelt Nr. 5/4 uit de Hoofdklasse 

tegen nr. 2 van de Promotieklasse om een plaats in deze Hoofdklasse. De wedstrijd wordt  op 6 december gespeeld bij 
Destatec in Swalmen en begint om 15.00u. 
 
3e klasse, De vier nrs. 6 spelen op 6 december om één plaats in deze klasse. De ACL bepaalt de paringen van de teams. 
De winnaars van de elke wedstrijd spelen aansluitend om de beschikbare plaats in de 3

e
 klasse. Aanvangstijd en 

speelzaal worden op www.nttblimburg.nl gepubliceerd. De betrokken verenigingen ontvangen bericht.   
 
Jeugd 
 

De wedstrijden om het Kampioenschap van Limburg Startersteams worden op zaterdag 6 december ook bij Destatec in 
Swalmen gespeeld, aanvang 11.00u. Gekwalificeerd zijn Landgraaf 2 (1A) en TTC 5 (1B). Wie de eerste plaats in 1C zal 
innemen, is pas morgen bekend als beide kandidaten voor deze plek tegen elkaar uitkomen. 
 
Alle informatie over de locatie van de beslissingswedstrijden wordt op de website gepubliceerd. 
 

KAMPIOENEN NAJAARSCOMPETITIE 2014: 

 

Jeugd  Vereniging   Senioren  Vereniging  
  

     

2A Wijzenbeek/Westa 5 1B Sittard 3 
3A Megacles 4 2A Seta 4 
3B Fürst/Lybrae 3  2B Fürst/Lybrae 1 
5A Belke 2  3A Kerkrade 68 1 
5C Fürst/Lybrae 5  3B Seta 4 
   3C Red Stars 5 
   DUO 3 Hoensbroek 3 
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WIJZIGINGEN: 

 
 

Jeugdklasse HK, 30126, Red Stars 4-Megacles 3, (5-5), speler 3966687, P. Engels (1-2) niet speelgerechtigd. 
Overtreding CR 30 sub 6. Uitslag wordt gewijzigd in (4-6). Boetecode 12 van toepassing.  
 

 

VERIFICATIE NAS: 
 

De controle van de wedstrijdformulieren in NAS heeft op dit moment enige vertraging, door een computerstoring bij Rik 
Wijnands. De toevoeging  (ovb) achter de uitslag zal er dus iets langer staan, dan gebruikelijk.     

  
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 (01): 

 
Zowel uitnodiging als inschrijfformulier staan ook op de website van de organisatie. Een link 
naar de website lk2015.nl staat in de rechterkolom op de site van de afdeling Limburg. 
 
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. 

 

 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 (02): 

 

 
Verenigingen opgelet:  
In de Uitnodiging voor Inschrijving LK 2015 is  abusievelijk niet vermeld, dat de winnaars 
van LK 2014 in de eerstvolgende hogere klasse mogen inschrijven. Dit geldt voor zowel 
jeugdspelers, als voor senioren.    

 

 

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/of op 21-02 wordt gespeeld. Ook in mei spelen deze poules nog een 
tweetal wedstrijden. 
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 (theoretisch niet uitgesloten), zal ook de HK uit 7 teams gaan bestaan. 
Zaterdagavond weten wij meer.  
 

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  

te zijn ingediend in NAS. 
 

 
 

 
 

TEAMINGAVE 
LANDELIJKE 

TEAMS  
 

5 DECEMBER 
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LIMBURGSE JEUGDMASTERS (01): 
 

 
A.s. zondag start om 09.00u. de 1

e
 ronde van de LJM (LJM-1) in Sporthal de Varenbeuk in Heerlen. Bijna 200 

deelnemers, zullen weer gaan proberen zich in 4 toernooien te kwalificeren voor de grote FINALE die in mei 2015 in de 
toernooikalender is opgenomen.  
Er wordt zoals gebruikelijk in 6 klassen, gespeeld, waarvan elke klassenwinnaar automatisch promoveert maar de e.v. 
hogere klasse voor alle volgende toernooien.  

 

 LIMBURGSE JEUGDMASTERS (02):

 
Tijdens LJM-1 van a.s. zondag wordt er ook nog een extra activiteit georganiseerd. In de verzonden Nieuwsbrief van de 
LJM staat te lezen, dat onder auspiciën van de sectie Breedtesport van de afdeling Limburg een leuk spellencircuit wordt 
georganiseerd, waaraan broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van deelnemers kunnen meedoen.  
 
AB-lid René Daniëls en een aantal vrijwilligers, zullen zondagmorgen vanaf 10.30u. een grote groep kinderen in de 
leeftijdsgroep 6-10 jaar gaan bezig houden met Table Stars en andere leuke tafeltennisspelletjes. 
In een apart center court mag iedereen die niet in LJM-1 speelt tot 12.30u. gezellig komen meedoen. Vooraf aanmelden is 
dan ook niet nodig. Om 10.30u. bij het speciale center court aanwezig zijn, is voldoende. 
 
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  
 

NOG EEN TOERNOOI: 

 

Er wordt al 30 jaar tafeltennis gespeeld in de Jos Meijs Hal in Geleen, het onderkomen van een 
van de grootste verenigingen in de afdeling Limburg: TTC Kluis. 
 
Om dit onder de aandacht te brengen organiseert de vereniging in de  Kerstvakantie een 
dubbeltoernooi, waaraan 24 koppels kunnen deelnemen.  
 
Er is gekozen voor ‘Derde Kerstdag’, zodat het nuttige met het aangename kan worden verenigd. 
De overvolle kersttafels vragen voor velen in de dagen daarna om enige extra activiteit, zodat de 
weegschalen weer de gebruikelijke cijfertjes gaan aantonen. 

 

Net als in het Landgraaftoernooi van begin januari, kunnen bovendien ook nog eens de puntjes op de  ’i’  worden gezet 

door de dubbels die hebben ingeschreven voor de LK 2015 op 18 januari. 
Kijk voor de verdere informatie op de website van Kluis www.ttckluis.nl .          
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