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ALGEMEEN: 

 

 Enige weken geen Bulletin verschenen. Er was gewoon niets te vermelden.  
 Traditioneel werden de dag voor aanvang van de competitie wel weer een 3-tal jeugdwedstrijden uitgesteld. 
 Inmiddels zijn de inhaaldata vastgesteld, hoewel er toch weer aan moest worden herinnerd. 
 De verschijning van de bulletins zal in de komende periode tot ca. half januari minder frequent zijn als 

gebruikelijk. Veel informatie zal via de website worden gedeeld. Volg www.nttblimburg.nl dus intensief. 
 De a.s. verhuizing van de secretaris CZ is daar debet aan. (Zie pagina 2). 

 

MEDEDELING AB: 

 

Tijdens de ledenbijeenkomst met de NTTB op dinsdag 13 september 2016 te Sevenum heeft de heer Maurits Gommans 
zich voorgesteld als toekomstig bondsraadslid van de afdeling Limburg. De reacties van de aanwezige verenigingen 
waren zeer positief. 
Op deze bijeenkomst waren voldoende leden vertegenwoordigd om Maurits Gommans te benoemen als bondsraadslid. 
Het verheugt het Afdelingsbestuur dan ook dat Gommans inmiddels officieel in deze functie is benoemd. 
 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN: 

 

De datum voor noodzakelijke beslissingswedstrijden bij de Senioren is door de ACL vastgesteld op zaterdag 10 
december a.s. 
Uit de Hoofdklasse promoveert alleen de kampioen naar de 3

e
 divisie. Falco heeft voor aanvang van de competitie 

aangegeven bij een evt. kampioenschap af te zien van deze promotie. In dat geval promoveert nr. twee in de stand van 
de Hoofdklasse. 
De plaatsen op de ranglijsten in de 3

e
 divisie die de Limburgse teams innemen, zijn nu niet bepaald om over naar huis te 

schrijven. Dit zal/kan gevolgen hebben voor het aantal P/D wedstrijden in de overige klassen.  
 
In de Jeugd DUO competitie is de situatie iets anders. 
Niet over het hoofd mag worden gezien dat daar in de 2

e
 t/m 5

e
 klasse, op 10- en op 17 december ook wordt gespeeld. 

Op 10 december worden play-offs gespeeld en op 17 december worden de wedstrijden om het kampioenschap per 
klasse gespeeld.  
Dit alles staat uitvoerig weergegeven in de CR Najaar 2016, pagina 9.  
 
Zowel speelzalen als aanvangstijden zijn nog niet bekend, omdat een goede mix gezocht moet worden betreffende de  
zaalbeschikbaarheid en de speelruimte in de zalen.  
De competitieleider gaat pas na de volgende week daarmee aan de slag.  
 
In de Senioren Dubbel Davis Cup starten de Play Offs op 19 november.  
 
De Play Off/Play Down in de 1

e
 klasse van de Senioren DUO competitie start in week 46. 

 

 

 COMPETITIEDATA VOORJAAR 2017:
 

Jeugd Senioren 

 

Januari 28  Januari 28  

Februari 11 – 18 Februari 11 – 18 

Maart 11 – 18 – 25  Maart 11 – 18 – 25  

April 01 – 08 – 15 – 22  April 01 – 08 – 15 – 22  
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 TEAMINDELING Vj 2017:

 

DE DATUM  WAAROP  ALLE  AFDELINGSTEAMS  MOETEN  ZIJN  INGEDIEND  IS  

VASTGESTELD  OP VRIJDAG  23  DECEMBER  a.s.  tot  23.59 uur. 

Voor de landelijke data wordt verwezen naar een van de komende bulletins op www.nttb.nl  

 

MEDEDELING CZ: 
 
Secretaris Jan Krewinkel zal in de periode 15 november – 31 december slechts heel beperkt beschikbaar zijn.  
In die periode is een verhuizing gepland, waardoor zijn activiteiten op een laag pitje moeten worden gezet.  
Ook zijn bereikbaarheid zowel telefonisch als per e-mail zal niet optimaal zijn.  

Zijn mobiele telefoon (06 23986662) zal echter gedurende deze periode permanent ingeschakeld zijn.  
 

Een groot deel van zijn werkzaamheden zullen in genoemde periode door de overige leden van CZ worden 
overgenomen. 
Wie, wat zal doen, wordt tijdig aan de (wedstrijd-) secretarissen bekend gemaakt.   
 

 

WELPEN TEAM-TOERNOOI ZUID: 

 
Datum:   Zondag, 20 november 2016. 
Organisatie:  Werkgroep Technische Zaken 
Uitvoerend:  Lybrae Heerlen  
Locatie:  Kamperheideweg 4, Heerlen 
Toernooicommissie:  Werkgroep Technische Zaken.  
Aanvang wedstrijden: 13.00 uur.  
Einde toernooi: Omstreeks 16.30 uur.  
Tafels:    Maximaal 5 tafels.  
Deelname:  Alle welpen Afdeling Limburg (geboren in 2006 of later).  
Teams:   Twee of drie personen, jongen en meisjes en/of mixed jongens en meisjes.  
Speelwijze:   ‘Daviscup’-systeem, Iedereen speelt één enkel- en één dubbelwedstrijd, een derde  

speler(ster) mag worden ingezet voor het dubbelspel.  
Zoveel mogelijk in 4-kampen. 
Voor echte beginners worden activiteiten in spelvorm georganiseerd.  

Speelklassen:   Spelers competitie spelend.  
Spelers uit 5

e
 klasse DUO Competitie en/of samen spelend met niet competitie spelers. 

Maximale deelname: 20 teams. 
Inschrijven:   Uitsluitend per vereniging. (inschrijven individuele speler is mogelijk).  
Inschrijfadres:  L. Scaf, de Bak 27, 6245 HR Eijsden, l.scaf@home.nl  
Inschrijfgeld:  € 10,= per team via nota aan vereniging. (individuele speler € 5,=).  
Prijzen:   Alle deelnemers krijgen in een gezamenlijke prijsuitreiking een herinnering.  
Sluitingsdatum: Vrijdag 11 november 2016, of zodra het maximale aantal teams is bereikt.  
Diversen:  Sportkleding verplicht. 
   Zwarte schoenzolen verboden. 
   Kantine geopend. 
Contactpersoon: Informatie of last minute afmelding via Ed Cranen, (0651187345) ed.cranen@home.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. Berichten verzonden per e-mail; geplaatst op de website of geplaatst in het Infobulletin hebben een officiële status 
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