Competitie 2018-2019 (interne en externe) (agendapunt 13)
INTERNE COMPETITIE 2018-2019
Het nieuwe seizoen gaan wij beginnen met 26 deelnemers. Ook dit jaar spelen wij de wintercompetitie weer in
een groep zodat iedereen tegen iedereen kan spelen. Alle deelnemers krijgen een gradatie als A- of B-speler en
zullen aan het eind van de competitie nog steeds bekers voor de eerste drie A-spelers en de eerste drie B-spelers
worden uitgereikt. Maandelijks ontvangt u een update van de wedstrijdleider op gebied ranglijst A- en B-groep.
Jan Zonneveld komt weer terug op het oude nest van Pomar om weer mee te gaan spelen in de interne
competitie. Thierry Bieger is nog steeds dubbellid maar speelt helaas geen interne wedstrijden.
Het is (nog steeds) tijd om nieuwe leden te werven via onze acties en of mond tot mond reclame. Aan onze site
zal het niet liggen, dat blijft een fraai medium om leden aan te trekken.
De aanvang voor de wedstrijden is 20.00 uur stipt en speeltijd voor beide spelers bedraagt een uur en veertig
minuten en per zet 10 seconden extra.
Indeling nieuwe seizoen 2018 – 2019
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Deelnemers
Hans Mudde
Yassin Mostfa
Gerbrand Beekman
Rens ter Veen
Bas von Königslöw
Kees Vink
Frits Berendse
Leo Blaas
Han Terpstra
John Woestenenk
Jos Bergers
Han Nicolaas
Felix Ferschtman
Perry van der Meer
Willem Brizee
Peter de Man
Vincent Steemers
Markus Lohrer
Hans Jacobs
Loek Beekman
Ruud van Dijk
Tim van Rijswijk
Giuseppe Gastaldi
Wil Kauffman
Paul Huisman
Jan Zonneveld
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Voor alle duidelijkheid doe ik u hieronder de puntenwaardering toekomen.
Winst
Remise
Verlies
Afwezig met kennisgeving
Extern spelen op clubavond
Inhaal ronden Rapid-beker
Wedstrijdleider
Geen Tegenstander
Invaller in hoger team
Afwezig zonder kennisgeving

5 punten
3 punten
1 punt
2 punten
3 punten
3 punten
4 punten
4 punten
4 punten
0 punten

Het spelen in een team (extern) wordt “beloond” met drie punten. Enerzijds om de motivatie om extern te spelen
te belonen, anderzijds om de Interne stand niet te beïnvloeden. De extra gemotiveerde teamspeler die naast zijn
eigen team ook invalt in een hoger team verdiend zelfs 4 punten. Over het algemeen probeer ik altijd eerst een
reservespeler te vragen voordat ik invallers vraag.
Ook het spelen van een rapid bekerwedstrijd (vanaf ronde 2) wordt beloond met drie punten (extern).
Afwezig met kennisgeving wordt “beloond” met twee punten. Ik ben hier ooit mee begonnen om de wegblijvende
spelers te motiveren zich af te melden, zodat uw wedstrijdleider en de eventuele tegenstander niet worden verrast
door een niet komend lid. Daarnaast zijn er leden die in ploegendienst werken of cursus volgen (eens in de twee
weken), lang op vakantie gaan of andere verplichtingen hebben op de clubavond. Bij het “belonen” met een punt
houdt dat in dat degradatie bijna niet te ontlopen is en zodoende is toen gekozen voor twee punten.
Gezien de 17 speelavonden die wij uittrekken voor de competitie geeft de beloning met twee punten een goede
stand weer in de competitieladder. Daarnaast geldt dat spelers die te weinig intern hebben gespeeld over het
algemeen niet voor de promotie of degradatieplaatsen in aanmerking komen.
Frits Berendse

Externe competitie 2018-2019.
Het nieuwe seizoen gaan wij met 2 teams spelen. Van de 21 speelgerechtigde spelers heeft een aantal laten
weten liever niet extern te spelen waardoor wij maar twee teams hebben aangemeld.
Het programma wordt bekend gemaakt als de gegevens weer beschikbaar zijn op de HSB site.
Daarnaast spelen de teams van Novelty Destroyers hun thuiswedstrijden bij Pomar.
Pomar 1 gaat in de tweede klasse B spelen en Pomar 2 in de derde klasse B.
Novelty Destroyers 1 speelt in de hoofdklasse, Novelty Destroyers 2 in tweede klasse A.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de HSB (2013) is besloten de speeltijd voor alle teams te wijzigen
in 1.40 uur per persoon per partij en bij elke zet krijgt men 10 seconden extra speeltijd. De laatste ronde in 2B
wordt weer collectief gespeeld.
De teamopstellingen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Schroom niet uw wedstrijdleider te
informeren over uw voorkeur en uw wensen op het gebied van de externe. Omdat wij 21 speelgerechtigde leden
hebben en er maar 16 voor teams worden ingedeeld kan het wel zijn dat uw wedstrijdleider een beroep op u doet
voor een inval of reserve beurt.
Door het bestuur is besloten geen teamleiders mee te sturen naar uitwedstrijden, en dat de honneurs worden
waargenomen door een teamcaptain. Voor thuiswedstrijden rouleert de functie van wedstrijdleider. De
teamleiders van vorig jaar zullen per toerbeurt wedstrijdleider zijn, maar er wordt nog gezocht naar leden die af en
toe deze functie (onder begeleiding) willen opvullen. Door het ontbreken van de teamleiders bij uitwedstrijden,
worden de spelers gevraagd een verslag te maken van hun partij (achterzijde uitnodiging?). Deze verslagen
worden door de teamcaptain verzameld, en aan de hand van deze verslagen wordt een verslag voor de site
gemaakt.
Frits Berendse

