VERSLAG WEDSTRIJDLEIDER P.K. Vereniging Dagbiljarten Stedendriehoek

Nunspeet, 23 april 2022
Beste biljarters,

Na een zeer roerig seizoen veroorzaakt door corona is toch op 11 april de laatste finale van
het seizoen afgesloten.
In week 15/16 zijn er nog 5 finales gespeeld.

Alle deelnemers aan de Gewestelijke Finales zijn aangemeld.
Inmiddels zijn deze finales bij de libre klassen 1e t/m 4e reeds gespeeld.
De resultaten zijn als volgt;
4e klasse libre: Henk Havekes – Klarenbeek 4e plaats,
3e klasse libre: Tonnie Brugman – Klarenbeek 4e plaats,
2e klasse libre: Anton Boks – Klarenbeek 3e plaats,
1e klasse libre: Eddie Sander – De Zandweerd 2e plaats.

Op 9 mei zijn de Gewestelijke Finales bandstoten. Onze vertegenwoordigers zijn;
3e klasse bandstoten: Geert Dolman – Klarenbeek,
2e klasse bandstoten: Gerrit Vijge – Dorpszicht,
1e klasse bandstoten: Frans de Valk – Orderbos.
Op 12 mei organiseren wij bij SV Orderbos de Gewestelijke Finales driebanden.
De gewestelijke en nationaal worden gebaseerd op 40 beurten.
De 1e ronde is om 10.30 uur.
We spelen de eerste en tweede ronde op vijf tafels en vervolgen in de middag met nog twee
rondes op vier tafels.
Onze vertegenwoordigers zijn;
3e klasse driebanden: Herman van Woudenberg – De Pelikaan-Zutphen,
2e klasse driebanden: Eef Buitenhuis – Klarenbeek,
1e klasse driebanden: Eddie Sander – De Zandweerd.

Aangezien er geen districtsarbiters zijn doe ik een beroep op vrijwilligers die een dagdeel
of een hele dag kunnen helpen. De lunch wordt verzorgd en per partij is er een consumptie
bon beschikbaar.
Er zijn dus in de ochtendsessie 10 arbiters en schrijvers nodig en in de middag 8.
In eerste instantie denk ik aan de spelers die deelgenomen hebben aan onze driebanden
competitie en andere deelnemers aan driebanden die deze spelsoort kunnen tellen.
Ik vraag u bij mij aan te melden per E-mail: schapen@dds.nl of telefonisch op nummer
0341254160 – 0610172910. Als het mogelijk is in clubtenue!

Op 19 mei staat bij Orderbos in Apeldoorn onze jaarvergadering gepland.
U ontvangt hier een dezer dagen bericht middels de secretaris Wout Groot Wassink.

1
2

Afgelopen donderdag zijn de kruisfinales bij Orderbos gespeeld georganiseerd door onze
wedstrijdleider en penningmeester Jan van der Vliet.

Gewestelijk zijn de volgende teams vandaag door Jan opgegeven;
Competitie driebanden op 18 mei bij de Ghesellen te Emmeloord.
Voor de competitie libre treden aan op 17 mei bij De Veemarkt te Doetinchem de volgende
teams Klarenbeek 1 en ABEC 4.

Bij de Landsfinale te Nieuwegein worden de nog niet geplande nationale kampioenschappen
gespeeld. De data zullen binnenkort beschikbaar komen.
We hebben het over de landelijke competitie finales en over de resterende finales in het
bandstoten en driebanden. Voor het komende seizoen wordt gekeken om alle nationale
finales in Nieuwegein te spelen tijdens de Landsfinale.

Wijziging reglement WRD
De 20% regeling wordt weer ingevoerd voor alle klassen. Dus 20% boven het
aanvangsmoyenne spelen betekent directe promotie.

De overige reglementen van het dagbiljarten zullen niet wijzigen.

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat ik mijn laatste seizoen in ga als wedstrijdleider van
de Persoonlijke Kampioenschappen en voorzitter. Ik treed dus in mei 2023 af.

Dat betekent dat, zolang mijn gezondheid het toelaat, ik beschikbaar zal zijn om in het
bestuur te blijven.
Ik stel voor dat er een nieuwe voorzitter en wedstrijdleider gekozen worden en dat ik me
beschikbaar stel om voorlopig nog in het bestuur te blijven om zo iedereen te kunnen
ondersteunen waar nodig is en de continuïteit niet in gevaar komt.

Bart Schoneveld

