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1. Activiteiten Wedstrijdcommissie 2020

Op woensdagavond 3 en 17 juni wordt er een Intern TT 
toernooi georganiseerd alleen voor leden ‘n Boel 
Plezier.

Spelsysteem:

• Er worden in totaal 4 wedstrijden gespeeld (2 per 
avond).

• Inschrijving: Individueel.

• Loting mbv programma Werkman.

• Er wordt NIET op tijd gespeeld. 

• Er zijn 2 prijzen in de vorm van een TT toegangskaart. 3



1. Activiteiten Wedstrijdcommissie 2020.

Het Regionale TT toernooi voor 2020 komt hiermee te 
vervallen.

Waarom?

1. Onvoldoende bezetting van de 
Wedstrijdcommissie, waardoor de organisatie van 
dit toernooi op de schouders van één persoon 
neerkomt.

2. De belangstelling voor het TT toernooi is de laatste 
jaren voortdurend afgenomen.
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1. Vervolg activiteiten Wedstrijdcommissie 2020

Noordercup opzet dezelfde als vorig jaar.

•2 teams van Pres le But en ’n 2 teams van Boel Plezier 
spelen een volledige competitie.

• Spelsysteem: 6 tallen (a la NPC, doubl. tripl., doubl.) er 
wordt op tijd gespeeld.

•Via de inschrijflijst die op het publicatiebord komt te 
hangen kan men zich individueel aanmelden.

•Wedstrijdcommissie verzorgt de samenstelling van de 
teams, waarbij deels gebruik wordt gemaakt van de 
ranglijst van de Niveaucompetitie.
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1. Vervolg activiteiten Wedstrijdcommissie 2020

Speelavonden Noordecup.

•Donderdagavond 2 april Assen.

•Donderdagavond 9 april Groningen.

•Donderdagavond 16 april Assen.

•Donderdagavond 23 april Groningen.

•Donderdagavond 30 april reserveavond.

•Aanvang wedstrijden: 19:30 uur.
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1. Vervolg activiteiten Wedstrijdcommissie 2020

Training

• In 2020 worden er door Theo Linders een aantal 
trainingen verzorgt.

• Een ieder is persoonlijk via een mail op de hoogte 
gesteld.

•Opgave kan via de inschrijflijst op het publicatiebord.

•Deelnemers worden ingedeeld in twee groepen 
”Beginners en Gevorderden”.
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1. Vervolg activiteiten Wedstrijdcommissie 2020

• Training.

• In principe vindt de training plaats op de 
maandagavond van 19:00 – 21:00 uur.

• Start eerste training maandag 9 maart.

• Indien mocht blijken dat het aantal deelnemers in 
beide groepen te groot is dan worden de 
trainingstijden aangepast.

•Beginners van 16:00 – ca. 17:30 uur.

•Gevorderden van 19:00 – ca. 21:00 uur.
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2. Reglementen.

• De DENKTANK Kantine – en Schoonmaakdiensten heeft aan 
het Bestuur het afgelopen jaar een voorstel gedaan om 
personen die kantinedienst hebben tijdens competities en 
kampioenschappen mee te laten spelen. 

• Inmiddels heeft er een proef plaats gevonden in deze opzet.

• Bestuur heeft hierover een positief besluit genomen.

• Ingeroosterde personen nemen deel aan deze wedstrijden.

• De Wedstrijdcommissie heeft op grond hiervan besloten dat 
vanaf heden, de regel van het noteren van een winstpartij 
van 13-6 voor het draaien van kantinediensten, komt te 
vervallen.
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2. Vervolg Reglementen.

In de afgelopen jaren zijn er door de 
Wedstrijdcommissie veranderingen doorgevoerd in het 
aantal wedstrijden van de winter-, zomer- en 
niveaucompetitie.
Wedstrijdcommissie is van mening dat de onderlinge 
samenhang in de puntenverdeling t.b.v. het All Round
klassement niet meer correct is in relatie tot het aantal 
wedstrijden.
Voor 2020 wordt er een pilot georganiseerd.
Hoe ziet dat er dan uit.
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2. Reglementen

Huidige situatie:

Wintercomp. 12 wedstr. beste 8 tellen 20 punten.

Zomercomp. 16 ,, ,, 12 ,, 25 ,,

Niveaucomp. 20 ,, ,, 14 ,, 20 ,,

Pilot :

Wintercomp. 12 wedstr. beste 8 tellen 20 punten.

Zomercomp. 16 ,, ,, 12 ,, 30 ,,

Niveaucomp. 20 ,, ,, 14 ,, 35 ,,

Aan het einde van 2020 vindt er een EVALUATIE plaats
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3. Bezetting Wedstrijdcommissie.

• Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van 
interne toernooien / kampioenschappen en de Regionale 
toernooien.

• In het verleden bestond de Wedstrijdcommissie uit 7 personen.
• Momenteel bestaat de commissie nog uit 5 personen Theo die 

de plaats van Joop inneemt, Greet, Jannie, Egbert en Rikus.
• Ten gevolge van de vele activiteiten komt de bezetting 

vooral in de periode mei t/m aug. steeds meer onder druk 
te staan.
•Hierdoor ontstaat bij de leden van de 

Wedstrijdcommissie het gevoel dat je bijna niet meer 
op vakantie kan gaan. 
•Deze situatie is ONGEWENST.
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3. Vervolg bezetting Wedstrijdcommissie.

Mogelijke oplossingen:

a. Het aantal activiteiten, vooral in de periode mei t/m 
augustus, terug brengen.

b. Opleiden van een aantal personen die bij toerbeurt de 
organisatie van interne activiteiten op de woensdagavond 
en het knakentoernooi op de zondag kunnen uitvoeren. 
Deze personen behoeven geen deel uit te maken van de 
Wedstrijdcommissie.

c. Uitbreiden van het aantal leden van de commissie.
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3. Vervolg bezetting Wedstrijdcommissie.

Voorkeur Wedstrijdcommissie:

a. opleiden van een aantal personen die bij toerbeurt 
interne toernooien kunnen leiden.

b. uitbreiden commissie met minimaal 2 personen.

WIE MELDT ZICH HIER VOOR AAN????
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4. Opleiding Wedstrijdleiders en Scheidsrechters.

• Voor de organisatie van Regionale Toernooien stelt NJBB het 
verplicht dat de uitvoering berust bij gediplomeerde 
wedstrijdleiders en scheidsrechters.

• Sinds 2018 beschikt ‘n Boel Plezier niet meer over deze 
gediplomeerde personen m.a.w. WIJ LAPPEN DE REGELS AAN 
ONZE LAARS.

• NJBB heeft tot nu toe geen sancties opgelegd, omdat er landelijk 
eveneens een sterke afname van het aantal scheidsrechters en 
wedstrijdleiders optreedt.

• NJBB onderkent dit probleem en binnen de bond komt er een 
ontwikkeling op gang om opleiding(en) op een lager (clubniveau) 
te geven. 
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4. Vervolg opleiding Wedstrijdleiders en Scheidsrechters.

•Als Wedstrijdcommissie hechten wij eraan om te 
voldoen aan de regels van de NJBB.

•Daarom hebben wij het idee opgevat om bij 
voldoende belangstelling voor deze opleiding(en) 
binnen onze vereniging, bij NJBB aan te geven om 
deze cursus(sen) in Assen te geven.

WIE HEEFT BELANGSTELLING?????
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5. Activiteiten georganiseerd door 
NJBB district Noord 2020.

•
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5. Activiteiten georganiseerd door NJBB district Noord 2020.

Voorstel kostenverdeling NJBB 
activiteiten.

Van de Voorzitter.
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5. Activiteiten NJBB district Noord 2020.

•Individueel ( tête a tête) 
kampioenschap. 

•Datum: 5 april.

•Locatie Vledder.
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5. Activiteiten NJBB district Noord 2020.

•Zomertriplette competitie.

•Speeldata en locatie:

•25 april Coevorden,

•9 mei Hardenberg,

•23 mei Leeuwarden,
• 30 mei reserve datum.
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5. Activiteiten NJBB district Noord 2020.

•Doublette kampioenschap.

•2 mei Groningen.

•Formulieren voor deelname aan deze activiteiten 
komen binnenkort op het publicatiebord te 
hangen.
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5. Activiteiten NJBB district Noord 2020.

NPC 2020 – 2021.

• In de nieuwjaarstoespraak heeft onze voorzitter 
op persoonlijke titel deelname aan de NPC onder 
de aandacht gebracht.

•Hoewel het op dit moment nog ver weg is, is het 
wel verstandig om hier over na te denken en om 
met voorstellen voor team(s) richting 
Wedstrijdcommissie te komen.
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•VRAGEN???

•OPMERKINGEN.

•SUGGESTIES.

23


