PC DOMMELS BOELEKE

Nieuwsbrief mei 2017.
NPC
De NPC zit erop. In het eerste seizoen werden er door DB geen spraakmakende resultaten geboekt.
Uit de reacties is gebleken dat er fijn en gezellig is gespeeld. Opgeven voor het nieuwe seizoen kan
weer. Door de commissie wordt met onderstaande rekening gehouden.
Niet lang geleden is er een enquête gehouden binnen de vereniging. Als resultaat is geformuleerd dat
competitiespelers zich kunnen opgeven als groep (oorspronkelijk als triplette, maar dit geldt niet meer)
en dat deze voorkeur van de spelers wordt gerespecteerd. Ook kunnen de mensen zich individueel
opgeven. De commissie vult de teams aan met deze “losse” mensen. Deze regels kunnen niet zomaar
op een andere manier worden toegepast, ook niet nu de opzet van de competitie anders is geworden.
1. Spelers met een W licentie die mee willen doen kunnen hun naam schrijven op een lijst in de keet
of via dommelsboeleke@hotmail.com
2. Ze kunnen dan aangeven of ze een voorkeur hebben voor een team. Het is op het moment van
inschrijven niet bekend in welke divisie elk team zal spelen. (DB heeft een klacht ingediend m.b.t. het
feit dat in de poule van DB1 een vereniging met ongerechtigde spelers heeft gespeeld) Het is niet bij
voorbaat zeker dat iedereen zal kunnen spelen in het team van zijn voorkeur. DB 1 omvat bij voorkeur
de sterkste spelers Als er minder inschrijvingen zijn dan 3 teams, komen de laagste teams te
vervallen.
Ook kunnen de spelers aangeven of ze wel of niet in het zelfde team willen zitten als hun partners (dit
in verband met het vervoer).
3. De inschrijving sluit op 13 mei 2017.
4. Na deze datum komt ‘de commissie’ bij elkaar en stelt de teams samen. Zie hieronder voor criteria.
Tegen de indeling van de spelers in teams is geen beroep mogelijk. Als iemand aangeeft dat hij bij
een bepaalde indeling weigert mee te spelen in de competitie, vervalt daarmee zijn deelname.
Welke criteria hanteert de commissie bij het samenstellen van de teams?
a) Hoe sterk zijn de spelers? Dit is moeilijk in te schatten en erg subjectief. De commissie maakt haar
afwegingen naar eer en geweten.
b) Bij uitwedstrijden moet vervoer kunnen worden geregeld.
c) Met uitspraken als “ik speel liever niet met …” wordt GEEN rekening gehouden.
d) Persoonlijke voorkeuren of omstandigheden van de commissieleden mogen GEEN ENKELE ROL
spelen.
e) Iedereen die zich inschrijft, krijgt de gelegenheid om mee te doen. D.w.z. dat alle inschrijvers in een
team worden geplaatst.

f) Er wordt gestreefd naar 6 vaste spelers per team. Als het aantal inschrijvingen niet gelijk is aan een
veelvoud van 6, wordt de spelers naar aantallen verdeeld over de teams. Daarbij wordt rekening
gehouden met criterium a). Stel dat zich 22 personen aanmelden. Dan is het logisch dat de teams als
volgt worden geformeerd: DB 1: 7 spelers DB 2: 7 of 8 spelers DB3 : 7 of 8 spelers.
Eind mei 2017 zal er met de spelers een vergadering worden belegd.
Van de NJBB is het verzoek ontvangen om na te gaan hoe spelers tegenover flexibele
aanvangstijden staan. Graag dit bij de opgave vermelden.
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50 plustoernooi
Op 18 mei is het 50 plustoernooi in Dommelen. Inschrijven voor 12.45 uur. Aanvang 13.00.
Overigens heeft zich nog geen reserveteam aangemeld om een eventuele vrijloting te voorkomen.
Uitwisseling Netersel/Haaren
Op zaterdag 29 april vertrokken we met 11 doublettes naar Netersel voor de
uitwisseling met Netersel/Haaren. Zoals altijd was Dommels Boeleke weer goed vertegenwoordigd.
Het weer was goed, de stemming best en iedereen had er zin in.
Er werd goed gespeeld. Uiteindelijk waren de beste spelers van de dag het team van Sannie en
Domenico. Er was jammer genoeg commotie over de puntentelling.
Ik heb even geïnformeerd bij de wedstrijdleider. Deze gaf als antwoord:
- 3 punten voor een gewonnen partij en
- 1 verliespunt voor een verloren partij met 10, 11 of 12 punten.
Het voorstel is om volgende keer dezelfde puntentelling bij de 3 clubs aan te houden.
Alles met alles toch een geslaagde uitwisseling.
Noteer vast 7 oktober in Dommelen en 9 december in Haaren voor de volgende uitwisselingen.
Hanny
PS: Foto’s op de website.
Vloer in keet
Onderzoek heeft uitgewezen dat het aanpassen van de vloer in de keet niet eenvoudig is. Vocht en
grote temperatuurschommelingen zijn daar de oorzaak van. Het project om de vloer aan te pakken is
derhalve stilgelegd. Dank aan een ieder die mee heeft gedacht.
NK doubletten
Op 20 en 21 mei vindt in Deventer het NK doubletten plaats. Mannen en vrouwen spelen apart. Je
speelt op zaterdag minimaal vijf wedstrijden. (max. speeltijd 1 uur) Een doublet kan bestaan uit
deelnemers die afkomstig zijn van verschillende verenigingen. Als je mee wilt doen dan graag voor 14
mei opgeven: dommelsboeleke@hotmail.com
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