Mededelingen vanuit de wedstrijdcommissie
Als wedstrijdcommissie zijn we voortdurend bezig om georganiseerde activiteiten te
evalueren en aan de hand van gehoorde opmerkingen zoveel mogelijk te verbeteren of
aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.
Daarom zijn we ook steeds weer blij dat leden met ons meedenken en met suggesties
komen waar we dan eventueel iets mee kunnen doen.
Zo is de elk jaar weer volle activiteitenkalender onderwerp van gesprek geweest.
Moeten we bijvoorbeeld zorgen voor meer vrije speeldagen zodat leden wat vaker de
vrijheid hebben om met door henzelf gekozen leden te spelen of moeten we juist meer
activiteiten organiseren, waarbij leden ‘door het lot’ aan elkaar gekoppeld worden?
Op de doublettencompetitie na, die jaarlijks in de maand Maart gehouden wordt, komt bij
alle overige competities (Zomer-, Winter en Niveaucompetitie) en zelfs bij onze
maandelijkse knakentoernooien, de samenstelling van teams via loting
(computersysteem Werkman) tot stand.
Naar aanleiding van opmerkingen (lees: opbouwende kritieken), heeft de
wedstrijdcommissie de verschillende competities nog eens nader onder de loep
genomen.
Hetzelfde hebben we gedaan voor wat betreft de ééndaagse onderlinge toernooien en
dan met name de knakentoernooien en de Eurotoernooien.
Voor het komende jaar 2018 hebben we gemeend bij wijze van proef een aantal
wijzigingen door te moeten voeren om zoveel mogelijk aan de wensen van een aantal
leden tegemoet te komen. Niet voor niets staat hier “2018” en zijn de woorden “bij wijze
van proef” onderstreept.
Niets is namelijk eeuwig en het zou zo maar kunnen dat we eind 2018 weer ervaringen
opgedaan hebben die het nodig maken om opnieuw wijzigingen door te voeren.
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Over welke veranderingen in 2018 hebben we het nu?
Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken gaan we hieronder de betreffende activiteiten
even stuk voor stuk bij langs.

Knakentoernooien:
Ook in 2018 zal in principe steeds op de laatste zondag van de maand weer een
knakentoernooi georganiseerd worden.
Vanwege bepaalde activiteiten, waar wij als vereniging geen of weinig invloed op kunnen
uitoefenen, zoals de speeldagen van de Nationale Petanque Competitie (NPC) moet
soms afgeweken worden van dit principe. Zo zal in de maanden Januari, Oktober,
November en December het knakentoernooi niet op de laatste zondag van de maand
kunnen plaatsvinden vanwege de organisatie van genoemde NPC. Tevens wordt het
knakentoernooi van de maand April een week eerder georganiseerd i.v.m. het geplande
Bartje-toernooi (voorheen geheten: Oranje-toernooi) (Dat betreft een categorie 3
toernooi) Zie hiervoor de activiteitenkalender. Tenslotte is besloten het knakentoernooi
van eind Juni te verplaatsen naar zondag 1 juli, aangezien het TT-toernooi ook al op
zaterdag 23 juni wordt gehouden.
De opzet van deze knakentoernooien verandert verder niet: De inleg blijft € 1,50 p.p.,
men dient zich voor 9.45 uur aangemeld te hebben, er worden 3 voorgelote partijen op
tijd gespeeld en voor de helft van de aanwezigen zijn steeds prijzen beschikbaar.

Eurotoernooien:
Voor het komende jaar zullen dat er in totaal 5 zijn en deze blijven gehouden worden op
de woensdagavonden. Een ieder dient zich voor 19.30 uur aangemeld te hebben. De
inleg blijft € 1,00 p.p.. Er worden maximaal 3 partijen gespeeld, waarbij de beginstand
steeds 3 – 3 is en het eindsignaal steeds om 22.00 uur gegeven wordt.
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Om reden als genoemd onder het hoofdstuk “Zomercompetitie” hebben we deze
eurotoernooien voor het komende jaar geconcentreerd in de maanden Juli en Augustus.
Was het in het afgelopen jaar nog zo dat je je diende aan te melden als doublette, waarbij
het zo was dat je de volgende keer niet mocht inschrijven met dezelfde partner, zal dat in
2018 niet bij ieder eurotoernooi het geval zijn. Er wordt tijdens deze 5 eurotoernooien
steeds een ander systeem gehanteerd.
Zo zal er onder meer een avond bij zijn, waarbij de wedstrijdcommissie aan de hand van
de presentielijst de teams samenstelt aan de hand van de ranglijst van de
niveaucompetitie. Degene die het hoogst op de ranglijst staat, speelt dan samen met
degene die het laagst staat, degene die op één na het hoogste staat, speelt samen met
degene die één na laatste staat. Etc. etc.
Evengoed kan het zijn dat –afhankelijk van de opkomst- er een man-vrouw eurotoernooi
gehouden worden, waarbij steeds een man aan een vrouw gekoppeld wordt.
Zoals uit de activiteitenkalender blijkt staat voor 18 juli en voor 22 augustus 2018 een
eurotoernooi gepland waarbij je met een vaste partner speelt en zal er op 4 juli, 8
augustus en op 12 september 2018 sprake zijn van een vrije partnerkeuze.

Zomercompetitie:
Deze competitie start in 2018 reeds op woensdag 16 mei en eindigt op 29 augustus.
Een aantal leden vond het jammer dat de zomercompetitie zich goeddeels in de
vakantiemaanden Juli en Augustus afspeelt.
Vanwege vakantie miste men dan vaak één of meerdere speelavonden en daardoor de
kans op een hoge eindklassering. We hebben gemeend die leden daarin tegemoet te
moeten komen.
Was het in 2017 nog zo dat er gedurende zes avonden steeds 2 partijen gespeeld
werden waarvan het resultaat van de beste 8 partijen gold; in 2018 zal deze competitie
zich uitstrekken over acht speelavonden van steeds 2 partijen, waarvan de helft in de
maanden Juli en Augustus en de andere helft, oftewel acht partijen in de maanden Mei
en Juni. Gedurende vijf woensdagavonden in de maanden Juli en Augustus zal dan als
“compensatie” een Eurotoernooi gehouden worden.
Van de in totaal 16 te spelen partijen zal het resultaat van de beste 12 partijen gelden.
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De puntenwaardeling voor het Allroundklassement verandert niet:
De nrs 1 t/m 25 van het eindklassement van de zomercompetitie krijgen hiervoor punten.
De winnaar van de zomercompetitie krijgt 25 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die
als 25e geëindigd.
Net als voorgaande jaren dient een ieder zich steeds voor 19.30 uur aangemeld te
hebben, waarbij ook in 2018 weer geldt: om 19.30 uur niet aangemeld? Te laat, dus geen
deelname die avond aan de zomercompetitie. Hieraan zal ook in 2018 strikt de hand
worden gehouden.

Niveaucompetitie:
Net als voor de zomercompetitie, was ook hier een veel gehoorde opmerking dat men
gedurende de maanden Juli en Augustus vaak één of meerdere avonden moest missen
vanwege vakantie.
Om die reden is besloten om -in tegenstelling tot voorgaande jaren- deze competitie uit te
smeren over het gehele jaar.
De eerste twee partijen staan dan ook reeds gepland voor 10 januari a.s., terwijl de
laatste niveaucompetitie-avond op 21 november 2018 zal plaatsvinden.
Bovendien is vanwege de overvolle agenda besloten om deze competitie met één avond
terug te brengen, waardoor er in 2018 geen 11 avonden meer zijn van elk twee partijen,
maar ‘slechts’ 10.
Van de in totaal 20 te spelen partijen zal het resultaat van de beste 14 partijen gelden.
De puntenwaardeling voor het Allroundklassement verandert niet:
De nrs 1 t/m 20 van het eindklassement van de niveaucompetitie krijgen hiervoor punten.
De winnaar van de niveaucompetitie krijgt 20 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die
als 20e geëindigd.
Een belangrijke wijziging betreft het tot stand komen van de groepsindeling voor de
teams ten behoeve van de ranglijst.
Voorgaande jaren was het nog de gewoonte om te werken met basis groepjes van + 12
personen, waarbinnen dan tweemaal geloot werd.
Afhankelijk van het aantal aanwezigen kon het dan voorkomen dat er groepen van 12, 10
en/of 8 personen werden gevormd.
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Door sommige leden werd er over geklaagd dat men voortdurend mét en tegen dezelfde
personen speelde en dat is op zich natuurlijk logisch indien met relatief kleine groepen
gewerkt wordt.
.
De wedstrijdcommissie denkt aan deze –in haar ogen terechte- klacht te kunnen
tegemoet komen, simpelweg door te gaan werken met grotere groepen.
Onze vereniging is –naar de mening van de wedstrijdcommissie- de laatste tijd vooral in
de breedte gegroeid. Zonder iemand tekort te willen doen, is de wedstrijdcommissie van
mening dat we binnen onze vereniging geen “echte toppers” hebben. In die opvatting
worden wij gesteund door te kijken naar de eindstand van de niveaucompetitie 2017:
Een niet onaanzienlijk aantal plaatsen in het eindklassement van de top 20 wordt
bijvoorbeeld ingenomen door leden die op de ranglijst in de meer onderste regionen te
vinden zijn.
In 2018 zal de wedstrijdcommissie bij wijze van experiment de indeling van de groepen
verhogen van 12 naar ca 20 personen. Bij aanwezigheid van 40 deelnemers wordt
gewerkt met 2 groepen van 20 spelers; bij aanwezigheid van 30 deelnemers worden de
groepen in 16 en 14 spelers opgesplitst. Indien zich echter 48 spelers hebben
aangemeld, worden er 3 groepen van 16 spelers gevormd.
Kortom: In 2018 werken we per speelavond met minder groepen, waarbinnen geloot
wordt. Daarmee hopen we te bereiken dat niet steeds dezelfde spelers elkaar ontmoeten.
Net als voorgaande jaren dient een ieder zich steeds voor 19.30 uur aangemeld te
hebben, waarbij ook in 2018 weer geldt: om 19.30 uur niet aangemeld? Te laat, dus geen
deelname die avond aan de niveaucompetitie. Hieraan zal ook in 2018 strikt de hand
worden gehouden.
Voor het overige zouden wij jullie willen verwijzen naar de blauwe ordner in het Boelhuus,
waarin de reglementen van interne toernooien, competities en kampioenschappen is
samengevoegd.

Wintercompetitie:
In deze competitie zijn geen veranderingen doorgevoerd.
Deze competitie blijft zich daarom uitstrekken over 12 speelavonden van steeds 1
wedstrijd, waarvan de resultaten van de beste 8 beslissend zijn voor de eindstand.
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De wintercompetitie 2018 begint in 2018 op 3 oktober en eindigt ergens in de loop van
Februari 2019.
De laatste jaren komt het nogal eens voor, dat de banen tijdens de winterperiode
onbespeelbaar zijn vanwege “opdooi”. Er kan dan niet gespeeld worden, waardoor de
kans bestaat dat er op een avond ook niet gespeeld kan worden voor de
wintercompetitie.
Vanwege de overvolle agenda is het lastig om die avond in te halen op een “vrij spelen
avond”. Daarom is besloten om in een dergelijk geval de uitgevallen partij van die
wintercompetitie te spelen op de eerstvolgende wintercompetitie avond. Dat houdt in dat
er in een dergelijk geval twee partijen op één avond gespeeld worden in plaats van één.
Dit geldt voor de nu nog lopende wintercompetitie 2017/2018, alsmede voor de wintercompetitie 2018/2019.
De puntenwaardeling voor het Allroundklassement verandert niet:
De nrs 1 t/m 20 van het eindklassement van de wintercompetitie krijgen hiervoor punten.
De winnaar van de wintercompetitie krijgt 20 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die
als 20e geëindigd.
Net als voorgaande jaren dient een ieder zich steeds voor 19.30 uur aangemeld te
hebben, waarbij ook in 2018 weer geldt: om 19.30 uur niet aangemeld? Te laat, dus geen
deelname die avond aan de wintercompetitie. Hieraan zal ook in 2018 strikt de hand
worden gehouden.

Doublettencompetitie:
In deze competitie, die in 2018 zal plaatsvinden tussen 7 maart en 11 april, zijn geen
grote veranderingen doorgevoerd. Gespeeld wordt met een vaste partner. Onder
omstandigheden is spelen met een invaller toegestaan. De inschrijvingslijst, alsmede het
complete reglement voor deze competitie hangt vanaf januari a.s. op het prikbord in het
Boelhuus.
Met ingang van 2018 zal er geen puntenwaardeling meer plaatsvinden voor het
Allroundklassement. De doublettencompetitie telt dus niet meer mee voor het
Allroundklassement.
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Paaseierentoernooi:
Mede in verband met deelname aan de NPC, zal het Paaseierentoernooi in 2018 niet
traditioneel plaatsvinden op de zondag een week voor Pasen, maar een week eerder,
dus op zondag 18 maart 2018.
Met ingang van 2018 zal er geen puntenwaardeling meer plaatsvinden voor het
Allroundklassement van het Paaseierentoernooi.

Mini-Maxi toernooi:
Dit toernooi, dat traditioneel plaatsvindt op Goede Vrijdag, zal plaatsvinden op 30 maart
2018.
Voor het komend jaar is de maximum leeftijd van de “Mini” nog vastgesteld op 18 jaar.
Met ingang van 2019 is de maximum leeftijd van de “Mini” gesteld op 16 jaar; de
minimumleeftijd van de “Maxi” is vanaf 2019 18 jaar.
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Bartje toernooi:
Jaren werd op Koninginnedag (30 april) door onze vereniging Het Oranje-toernooi
georganiseerd. De laatst jaren werd het Oranje toernooi al niet meer gespeeld op
Koningsdag, maar op een zaterdag daarvoor of daarna.
Het is ons gebleken dat meerdere verenigingen in ons district eind April toernooien
organiseren en al die verenigingen hebben uiteraard belang bij een zo groot mogelijk
deelnemersveld. We willen elkaar daarom zo min mogelijk beconcurreren en zoveel
mogelijk geen toernooien organiseren op een datum waarop een andere vereniging
binnen ons district een toernooi organiseert.
De wedstrijdcommissie heeft daarom in overleg met het bestuur besloten om het
traditionele Oranje toernooi om te dopen in een Bartje toernooi en te gaan voor een meer
flexibele keuze qua speeldatum. Dit Bartje-toernooi zal dan per definitie niet (meer)
jaarlijks op dezelfde datum gehouden worden, maar op een datum in de periode half april
– half mei. Voor 2018 staat dit Bartje toernooi op de agenda voor zaterdag 28 april.
De spelwijze zal overigens nagenoeg gelijk zijn als die bij het voormalige Oranje toernooi.

Kaas-Wijn – toernooi:
In 2015 is het Midweek toernooi in de plaats gekomen van het Open Asser Triplette
Kampioenschap vanwege onvoldoende belangstelling voor dit laatste toernooi. Het
Midweek-toernooi is een categorie 3 toernooi voor wedstrijd licentiehouders, waaraan
echter ook onze eigen leden met een C-licentie mogen deelnemen.

8

De wedstrijdcommissie heeft besloten om het Midweek-toernooi voor het komende jaar
om te dopen in een Kaas-Wijn toernooi en er een promotie-toernooi van te maken,
waardoor ook spelers zonder licentie daaraan kunnen deelnemen. Dat mogen dus
spelers zijn van verenigingen, die niet bij de bond (NJBB) zijn aangesloten, maar het mag
bijvoorbeeld ook ‘je buurman of buurvrouw” zijn, die alleen af en toe eens op de camping
jeu de boules speelt.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de NJBB, staat dit toernooi gepland voor 5
september 2018. (zie hiervoor ook de activiteitenkalender).

Nationale Petanque Competitie (N.P.C.):
Deelname aan de NPC staat in beginsel vrij voor elk lid van een vereniging, mits in het
bezit van een wedstrijdlicentie.
Momenteel neemt onze vereniging met 3 teams deel aan deze NPC, die zich uitstrekt
over 7 zaterdagen/zondagen in de maanden Oktober 2017 t/m Maart 2018.
Een team bestaat uit tenminste 6 personen. In totaal spelen ruim 20 personen in de 3
deelnemende teams, uitkomende in de 5e divisie.
In het seizoen 2016/2017 werd door onze vereniging aan deze NPC deelgenomen door 2
teams, waarvan het eerste team kampioen is geworden.
Nu meerdere teams aan deze NPC deelnemen en onze vereniging tot dusverre geen
beleid heeft uitgestippeld met betrekking tot het tot stand komen van de deelnemende
teams, heeft de wedstrijdcommissie zich over dit punt gebogen, nu zij het tot haar taak
beschouwt om hierin een coördinerende rol te spelen.
Immers, we hebben het hier niet over individuele, maar over collectieve deelname van
verenigingen aan de NPC. en die verenigingen hebben vanzelfsprekend allen hetzelfde
doel, nl. zo sterk mogelijke teams afvaardigen om de naam van hun club hoog te houden.
Van de deelnemers van onze vereniging mag dan ook verwacht worden dat zij zich voor
100% inzetten om de clubkleuren te verdedigen. Last but not least: De kosten van
inschrijving worden door onze vereniging gedragen en de deelnemers ontvangen een
tegemoetkoming in hun reiskosten van de vereniging.
Voor aanvang van de NPC 2017/2018 heeft de wedstrijdcommissie met alle deelnemers
een avond belegd om een aantal zaken, waaronder de indeling van de teams door te
nemen.
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Het gegeven dat het 1e team van onze vereniging in 2016/2017 kampioen is geworden,
was voor de wedstrijdcommissie reden om dat team in nagenoeg dezelfde samenstelling
weer als 1e team in te schrijven voor het huidige seizoen. Voor alle deelnemers was dit
geen enkel punt van discussie.
Het 2e en 3e team is vervolgens samengesteld, waarbij de klassering op de ranglijst van
de niveaucompetitie een richtlijn was. Verder is gekeken naar een evenwichtige opbouw
van de teams qua pointeurs en tireurs. Daarnaast is gekeken naar de individuele
prestaties van de deelnemers tijdens externe toernooien en de “klik” tussen de
teamgenoten.
Hoe gaan we het na het lopende seizoen (2017/2018) doen?
Besloten is dat een team dat zich aan het eind van de competitie bij de eerste drie in zijn
poule weet te spelen, het daaropvolgende seizoen in beginsel in dezelfde samenstelling
mag deelnemen aan de NPC.
Voor een team dat aan het eind van de competitie in de onderste helft van de poule
geëindigd is, geldt dat de samenstelling van dat team voor het daarop volgende seizoen
op voorstel van de wedstrijdcommissie gewijzigd kan worden. Daarbij zal dan weer als
uitgangspunt gelden een evenwichtige opbouw van het team qua pointeurs en tireurs en
de “klik” tussen de teamgenoten.
Taken Teamcaptain:
De teamcaptain van elk deelnemend team zorgt voor de administratie m.b.t. het
doorgeven van opstellingen en uitslagen aan de NJBB, alsmede het verzorgen van een
teamopstelling, het zoeken naar eventuele vervangers en/of invallers. Indien die er niet
uitkomt, dan meldt hij/zij dat zo spoedig mogelijk voor de eerstkomende NPCwedstrijddag bij de wedstrijdcommissie en zal gezamenlijk naar een oplossing gezocht
worden.

Kampioenschap precisieschieten:
Dit evenement is opgenomen in de activiteitenkalender voor 2018 en staat gepland voor
dinsdag 8 en donderdag 17 mei. Voor dit kampioenschap worden de beste 16 spelers
van het kampioenschap tireren automatisch geplaatst. Het maximum aantal deelnemers
voor dit evenement bedraagt 20 personen.
Indien personen, door omstandigheden, niet hebben kunnen deelnemen aan het
kampioenschap tireren, dan bestaat de mogelijkheid dat op voordracht van de
wedstrijdcommissie personen die daartoe verzoeken, geplaatst worden voor het
kampioenschap precisieschieten.
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Het kampioenschap wordt gespeeld over twee avonden; op dinsdag 8 mei vinden de
voorrondes plaats, waarna het klassement wordt opgesteld en gaan de beste 8 spelers
door naar de tweede avond op donderdag 17 mei en worden de finales gespeeld.
Het kampioenschap precisieschieten telt niet mee voor het Allroundkampioenschap.

De Blauwe ordner:
We willen nogmaals verwijzen naar de blauwe ordner in het Boelhuus, waarin de
reglementen van interne toernooien, competities en kampioenschappen is
samengevoegd.
Onbekendheid met die reglementen zorgt veelal voor onnodig onbegrip en/of irritatie.

Tot zover de plannen voor het komende jaar. We hebben gemeend om deze plannen niet
alleen digitaal via onze website bekend te maken, maar hebben er dit keer voor gekozen
om dat ook op de ouderwetse papieren wijze te doen, zodat een ieder de plannen en
wijzigingen ook nog eens vanuit zijn/haar luie stoel rustig kan nalezen.

De wedstrijdcommissie:
Greet Philips
Joop Kreeft
Egbert Westerdijk
Hielke de Wit
Rikus Zeewuster.
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