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ALGEMEEN: 
 

 Er was weinig schokkend nieuws te melden in de voorbije weken.  
 Alleen al omdat de poster zo goed is gelukt, nú al de melding van een darttoernooi bij Red Stars in juni. 
 Alle wedstrijden van Helden 67 beginnen op 16 april om 10.00u. Verenigingen zijn extra geïnformeerd. 
 De selectie voor deelname aan het Jeugdklassentoernooi op 19 maart staat op deze pagina.  
 A.s. zondag LJM-3 in de Andreashal Maasbracht. Aanvang zoals gebruikelijk om 09.00u.  
 Ook wordt de tweede ronde van de LIMBURG MASTERS 50+ in deze locatie gespeeld. De deelnemers mogen 

echter lekker uitslapen. Als men er maar tegen half twee is, zodat de spieren kunnen worden opgewarmd.  
 

 EVALUATIEBIJEENKOMSTEN JEUGD DUO COMPETITIE (herhaling):
 

Voor deze bijeenkomsten zijn onderstaande data gereserveerd. 
 

 Voor de verenigingen in regio zuid: woensdag 16-03, aanvang 19.30u bij Kluis in Geleen. 

 Voor de verenigingen in regio Noord: woensdag 23-03, aanvang 19.30u bij Seta in Sevenum.  
 
Door het AB zal een uitnodiging met agenda worden toegezonden.  
 

SELECTIE JEUGDKLASSEN TOERNOOI: 
 

Na verwerking van de diverse afmeldingen zijn onderstaande spelers zijn geselecteerd voor deelname aan het 
Jeugdklassentoernooi tijdens de NK Senioren in Zwolle op zaterdag 19 maart a.s.  

 
Klasse Naam Voornaam Vereniging 

    

A Watrin Dominique Maastricht 

 van der Klugt Daan Falco 

 Hendrikx Jim Wijzenbeek/Westa* 

 Eggen Mike Falco 

B Lommen  Daantje TTC* 

 Lao Jason Lybrae Heerlen 

C Lennartz Bram Lybrae/Heerlen 

 van Meijel Jari Red Stars 

 Wittens Sharon Panningen 74 

 Huijs Boyd ’t Belke* 

D Wilhelmsen Mattea Maastricht 

 Verbeek Arvid Maastricht 

 Yi Emile Sittard* 

 Lamers Casper Kerkrade* 

E Perriëns Niels Destatec* 

 van Kessel Thomas Red Stars 

 Strijbos Sven Panningen 74 

 Hebben Bart Red Stars 
  
Toernooiaanvang is 10.00u. Zaal open vanaf 09.00u. Het geheel staat o.l.v. Joke Wijker. ta.wijker@quicknet.nl  
*Individuele deelnemers; e-mail contactpersonen voor gezamenlijk reizen; van boven naar beneden: 
secretariaat@westa.nl ; secretariaat@ttc-tegelen.nl ; bdhs@ziggo.nl ; a_yi@live.nl ; josrenkens@gmail.com ; 
niels@perriens.nl .   
 

COMPETITIEONTWIKKELING LANDELIJK: 
 

In het vervolgtraject van het project “Nieuw/Aangepast Competitieaanbod” is gisteren een bijeenkomst geweest van de 
afdelings-competitieleiders. Daarbij zijn een aantal voorstellen, gedaan door een z.g.  experten-groep met goedkeuring 
van de Bondsraad, besproken. 
In een bijzonder open en zakelijk overleg bleek al snel dat er weinig of geen verschillen van mening waren over een 
aantal van de ingebrachte voorstellen. Een en ander zal in een tweede overlegronde nog verder worden geconcretiseerd, 
waarbij ook de landelijke competitieleiders zullen aanschuiven. Wordt vervolgd. 
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AFDELINGSONDERSTEUNING: 
 

In de vacature ‘Afdelingsondersteuner’ (Bulletin 30, nov. 2015) is voorzien. 

 
M.i.v. van 1 februari wordt deze nieuw ingestelde (deeltijd)functie ingevuld door Ron van Enckevort (Kronenberg), zelf al meer 
dan 23 jaar een niet onverdienstelijke tafeltennisser en huidig bestuurslid van Seta (Sevenum). 
 
De taak van de Afdelingsondersteuner (in elke afdeling één) zal hoofdzakelijk bestaan uit het adviseren, het activeren en het 
uitvoeren van vastgesteld afdelingsbeleid. Maar ook te adviseren bij vernieuwing en aanpassing van afdelings- en 
verenigingszaken behoort bij zijn taken. Evenals het assisteren bij de aanpak daarvan bij de verenigingen. Ook de 
samenwerking tussen de verenigingen bij de invulling van diverse taken, zal een prioriteit zijn.    
 
Op de website van de afdeling Limburg is er uitvoerig aandacht aan besteed, met o.a. aandacht voor 

 Stabilisatie/groei ledental; 

 Verbetering communicatie; 

 Ondersteuning activiteiten; 

 Inventarisatie behoeften; 

 Gecombineerd uitvoeren daarvan. 
 
“Allemaal zaken die samen kunnen én moeten worden gedaan!  
Samen besturen! Samen organiseren! Samen trainen! Samen plezier hebben! Samen sterker zijn!” 
Aldus Ron van Enckevort in zijn persoonlijke presentatie op www.nttblimburg.nl    
 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS: 
 

 
 

De indeling voor LJM-3 staat online, zowel op  www.tafeltennis-live.nl als op www.limburgse-jeugdmasters.nl .   
Let op! 
In tegenstelling tot het voorgaande toernooi start de 2

e
  klasse nu om 9:00uur!  

Dit tijdstip geldt eveneens voor de 3
e
 en 4

e
 klasse. 

In de namiddag, vanaf 14:00uur, spelen dan de 1
e
 klasse en de Topklasse hun wedstrijden. 

Ook voor de    is de indeling bekend.. 

De finales van het ochtendprogramma beginnen omstreeks 13:20uur. In het middagprogramma staan de finales 
omstreeks 17-50uur gepland. 
LJM-3 en de LIMBURG MASTERS 50+ worden gespeeld in de Andreashal, Europlein 7, 6051 HM Maasbracht. 
 

COMPETITIEONTWIKKELING LANDELIJK: 
 

In het vervolgtraject van het project “Nieuw/Aangepast Competitieaanbod” is gisteren een bijeenkomst geweest van de 
afdelings-competitieleiders. Daarbij zijn een aantal voorstellen, ontwikkeld door een z.g.  experten-groep en goedgekeurd door 
de Bondsraad, besproken. 
In een bijzonder goed en zakelijk overleg bleek al snel dat er weinig of geen verschillen van mening waren over een aantal van 
de ingebrachte voorstellen. Een en ander zal in een tweede overlegronde nog iets worden geconcretiseerd, waarbij ook de 
landelijke competitieleiders mee zullen aanschuiven. Wordt vervolgd. 
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