Verslag van de wedstrijdleidervergadering d.d. 9 juni 2017.
1. Voorzitter Jan Dekker heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om
20.10 uur, waarna hij het woord geeft aan Piet Klompmaker, aftredend secretaris,
omdat Piet beschikt over de bescheiden voor hedenavond en Peter Linsen, zojuist
aangesteld, nog niet ingewerkt is.
2. Piet verzorgt dus het appèl voor hedenavond en we concluderen dat een tweetal
verenigingen zonder opgaaf van reden afwezig is en dus een administratieve heffing
opgelegd zullen krijgen. Dit betreffen de verenigingen ‘de Engel’ en ‘K.S.A.’
De verenigingen L.U.T.O., Norhtgo Royal, Centraal, Sport, Welgelegen, de Klipper en
N.B.C. van Speyk hebben netjes afbericht, terwijl Bolwerk ’81 heeft aangegeven iets
verlaat aanwezig te zullen zijn. De twee ingekomen stukken worden behandeld in punt 5
omdat het deze ‘afdeling’ betreft.
3. De voorzitter loopt met de vergadering de pagina’s van de notulen van de vorige
vergadering door, welke stuk voor stuk zonder commentaar worden goed gekeurd. Met
de complimenten aan de notulist, Piet Klompmaker.
4. Ook op het verslag van de teamcompetitie leider komen geen vragen, zodat ook Frank
Trappmann wordt bedankt voor zijn ingebrachte bijdrage.
5. De indeling voor de team/landscompetitie 2017/2018 word als volgt:
C4 – slechts drie inschrijvingen, waardoor deze teams worden toegevoegd aan de C3
competitie. Wel zullen deze drie teams, mits de moyennes dit aan het eind toelaten,
gaan uitmaken wie er naar de eindstrijd gewest C4 word(en) afgevaardigd.
C3 – bestaan dus met de teams uit de C4 uit 29 teams, welke in drie poules worden
verdeeld (10-10-9) en spelen een gehele competitie, uit en thuis.
C2 – 10 teams, hele competitie
C1 – 10 teams, hele competitie.
Ingezonden brief van BV de Krim (Cees Ruitenberg), over het vele spelen van dezelfde
spelers van een vereniging in meerdere teams, vind geen grond tot verandering en/of
maatregelen, daar een en ander volgens de regels verloopt. Wel zal worden getracht,
om confrontaties tussen teams van dezelfde vereniging zoveel mogelijk te vermijden
aan het eind van de competitie. Dit hoofdzakelijk door de medewerking van de
betreffende teams zelf.
B2 – 13 teams, hele competitie
B1 – 16 teams, twee poules van 8, 1½ competitie.

Voorstel Peter de Wit (Koetshuys), om in de B1 te gaan werken met grenzen en een
minimum aantal te maken caramboles word door de vergadering wel goed
ontvangen, zeker na de nadere uitleg van Peter de Wit, echter word door zowel de
wedstrijdleider/bestuur alsook de vergadering onhaalbaar verklaart. Frank
Trappmann kan prima weerleggen en toelichten waarom de voorstellen niet haalbaar
zijn en vind daarbij ondersteuning in de vergadering. De doelstellingen van Peter zijn
prima, daarover is iedereen het eens, echter de praktijk wijst uit, dat als de voorstellen
worden toegepast, er weinig “speelgerechtigde/capabele’ teams over blijven en dat is
precies, wat we niet willen.
Voorstel van Peter de Wit wordt dus afgewezen. Wel komt de vergadering overeen, dat
de B1 word afgesloten met een play-off, waarbij de nummers 1 en 2 per poule gaan
uitmaken wie 1 en 2 respectievelijk 3 en 4 word, met oog op uitzending naar het
Gewest.
Wat betreft deze Gewestelijke finales komt de vraag van Marcel Scheffer (Kamperduin)
of het bestuur in de komende vergadering kan pleiten voor het “Belgische systeem” in
plaats van de matchpunten, om een eerlijkere finale te verkrijgen, hetgeen wordt
toegezegd.
6. Peter Walgreen heeft de jaarlijkse prijzen uitgereikt, te weten:
Niet imperatieve kampioenschappen: Remco Kroder (Club ’70) voor het behalen van
uiteindelijk een 3e plaats in de Nationale Finale 38/2.
Imperatieve kampioenschappen: Jos Huiskens (de Krim) in het Libre 4e Klasse, die na
winst in het district én het Gewest 3e is geworden in het N.K.
Jesus Cortes Quero (B.C.O.) en Ronald Filippo(B.C.O.) ontvingen een oorkonde voor het
behalen van respectievelijk een 5e plaats in de nationale finale driebanden groot 3e
klasse en een 8e plaats71/2 / 16e plaats 47/2 Nationaal
7. Peter Walgreen heeft weer een keurig schema opgesteld voor wat betreft het spelen
van de voorwedstrijden komend seizoen. Hierop zijn direct al enkele wijzigingen
gekomen, door ruiling van verenigingen onder elkaar en de enige, nog niet
aangevraagde finale (driebanden 3e klasse) is door BV Vriendenkring geaccepteerd.
BV Kamperduin vraagt, of het mogelijk is, om eens een andere spelsoort toegewezen te
krijgen. Kamperduin is een driebanden vereniging en wil graag voorwedstrijden
driebanden organiseren, i.p.v. de toegewezen libre 5e klasse. Dit gaat worden
onderzocht en indien mogelijk worden aangepast. Tom Kramer (Club ’70) vraagt, of het
wellicht mogelijk is, om in plaats van het triatlon toernooi, voorwedstrijden te spelen in
enkele lagere klassen, om de competitie te ontzien en omdat er weinig animo is, voor
het triatlon toernooi. Piet Klompmaker reageert met de duidelijke woorden, dat het

nadrukkelijk de wens van de verenigingen is, om het triatlon toernooi voort te zetten,
dus zo geschiedde.
8. Wat betreft de toernooien: Piet staat garant voor het organiseren en begeleiden van
een drietal toernooien, het Triatlon, het 47/2 en met name het veteranen toernooi.
Voor de goede orde; Piet staat het secretariaat af, met de daarbij behorende
werkzaamheden, maar blijft graag betrokken bij ‘zijn’ toernooien. Uiteraard blijft Piet
hierin zijn ding doen, en daarnaast mag hij op mijn support rekenen, zonder hem in de
weg te staan, maar wel als goeie back-up; indien nodig.
9. Rondvraag; is er niet, edoch Marcel Scheffer (Kamperduin) wil graag vereniging B.C.O.
feliciteren, met de prestatie van hun top-team.

Notulist: Peter Linsen

