Notulen 3 banden Groot Veldhoven,

Veldhoven 1 mei ’18

Vergadering heeft plaats gevonden in café In Den Olifant

Aanwezig: H. Rijkers, H. Wilbers, J.d. Wijs, A. d. Wijs, G. v.d. Donk, T v Dungen, J. Sleegers, P. v. Mol,
E. v.d. Goor, J.d. Wit, M. v.d. Weijden en Th. V. Dooren
Afwezig gemeld: T. v. Keulen en G. Franssen
Opkomst was weer minimaal, wij als commissie adviseren de organiserende vereniging om
ruimschoots op tijd de datum van de vergadering bekend te maken zodat de deelnemers het kunnen
lezen op de site.
H.Wibers: of iedereen uitgenodigd kan worden per mail voor de vergadering, dit is i.d.d. een optie,
en waarom de handicap van 3 caramboles er van afgehaald is en de ondergrens naar 12 is gebracht.
Antwoord van de commissie was dat deze nieuwe regel vorig jaar in de jaarvergadering met een
meerderheid van stemmen is goedgekeurd en dat het een kans moet krijgen voor meerdere jaren.
J.d. Wijs: jan vond het oneerlijk dat de hoogste serie van de finale partijen niet mee tellen voor de
prijs van de hoogste serie. Antwoord van de commissie was dat dit al jaren zo toegepast wordt en dat
eventueel de organiserende club hiervoor een aparte prijs kan geven. Jan vond het ook onbegrijpelijk
dat als je 6 partijen wint en 1 gelijk speelt en nog geen kampioen bent. Antwoord van de commissie
was dat het juist de bedoeling is dat je je gemiddelde haalt met eventuele bonuspunten, deze
partijen zijn grotendeels onder het gemiddelde gewonnen en de nodige punten niet gehaald. Jan
maakte ook de opmerking dat er geen spelers in de finale zaten met een hoger gemiddelde, bijv. 18
of 20 caramboles. Voorstel van jan was dat we terug moesten naar een 3 punten systeem. Antwoord
van de commissie was dat er i.d.d. geen spelers aanwezig waren maar dat dit niets te maken heeft
met het nieuwe punten systeem, want bij deze spelers is de handicap er ook afgehaald en dat de
gemiddeldes bepaald zijn van de 3 laatste seizoenen, dit is het daadwerkelijke gemiddelde per speler.
De ondergrens is bijgesteld naar 12 caramboles, ook weer ingestemd door de aanwezige deelnemers
van de voorlaatste vergadering.
E.v.d.Goor: Edwin had het volgende voorstel, dat het maximaal aantal punten die te behalen zijn
150% van de te maken caramboles met als voorbeeld: te maken caramboles 20 en er worden 30
caramboles gemaakt dat je dan maximaal 15 punten krijgt, dit omdat je dan niet meer van die
monsterlijke scores krijgt zoals de afgelopen finale. Antwoord van de commissie hierop was dat dit
besproken zou worden in de eerst volgende commissie vergadering en dat het dan terug gekoppeld
wordt op de site.
T. v.d. Dungen: voorstel van Tiny was om te kijken als er een speler afvalt door een of andere reden
dat dan de beste speler van alle poules van de halve finale die derde is geworden mee te laten doen
aan de finale. Antwoord commissie was dat dit meegenomen wordt in de eerst volgende commissie
vergadering en terug gekoppeld wordt op de site.

J.d.Wit: Jos zou graag uitgenodigd willen worden bij de eerst volgende bijeenkomst van de
organiserende vereniging t.b.v. het aanleveren van de uitslagen. Jos wordt op de hoogte gehouden
zodra dit plaats vindt.
P.v.Mol: Piet vindt dat de hoogste serie van de finale ook meegeteld moet worden over het hele
toernooi. De gemiddeldes die in de finale gehaald worden ook mee tellen in de volgende editie.
Antwoord commissie hierop was dat we van de hoogste serie al beantwoord hebben. De gemiddelde
van de finales meetellen in de volgende editie eigenlijk niet van toepassing is omdat men meestal in
de finale een lager gemiddelde speelt als in de voorrondes. Nu is dat in de laatste finale niet helemaal
gebeurd op een paar uitzonderingen na.

De volgende editie van Driebanden Grootveldhoven vind plaats in de Kleine Man, laten we er een
succesvol jaar van maken.

Met vriendelijke groeten,
Commissie Driebanden Grootveldhoven

