
 

Jaarverslag TC 2017-2018 

De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering. 
 
Interne competities 
De TC is tevreden over het verloop van de competitieavonden. De opkomst tijdens de interne 
competitieavonden is hoog. 
De clubavonden starten op tijd (tussen 19.45 en 19.50 uur) en eindigen rond 23.35 uur.  
De TC is tevreden over de inzet van de arbiters Harry Jansen en Marieke Lejeune.  
 
Interne Viertallencompetitie 
De TC wil de interne viertallencompetitie spannender maken door een play-off systeem in te 
voeren. De eerste vijf avonden blijven ongewijzigd (indeling volgens het Zwitsers systeem). De 
teams die na de vijfde avond op de plekken 1 t/m 8 staan, gaan een kwartfinale (14 spel) spelen 
en vervolgens een halve finale (14 spel). Op de laatste avond worden er 4 finales (28 spel) 
gespeeld voor de plekken 1 t/m 8. De overige teams spelen de laatste twee avonden Swiss. 
 
Turbobutler 
Op het moment van schrijven loopt de Turbobutler competitie nog, de opkomst lijkt structureel 
hoger dan vorig jaar. De TC wil komend jaar doorgaan met deze competitie.   
 
Hoofdklassebeker 
Star heeft net als de afgelopen twee jaren de finale gehaald.  
 
Externe viertallen 
Alle teams in de Eerste Divisie, Tweede Divisie en de hoofdklasse hebben zich gehandhaafd.  
Star 12 is in de Eerste Klasse kampioen geworden en gepromoveerd naar de hoofdklasse.  
Star 13 speelde ook Eerste Klasse en heeft zich gehandhaafd. 
 
De TC is druk bezig met het indelen van alle teams voor het komende seizoen. De teamindeling 
wordt in juni gepubliceerd op de website. 
 
Training externe viertallen (hoofdklasse en eerste klasse) 
Afgelopen jaar zijn er voor de deelnemers aan de districtsviertallen-competitie (Hoofdklasse en 
Eerste Klasse) een drietal trainingen gegeven door Henk Willemsens. De onderwerpen waren 
slembieden, afspel en tegenspel. De avonden waren leerzaam en werden goed bezocht. De TC wil 
voor komend jaar weer drie trainingsavonden organiseren. 
 
Zomercompetitie 
Van 3 juli t/m 21 augustus zijn de zomerdrives. Er wordt Topintegraal butler gespeeld, per avond 
zijn er prijzen in natura. 
Er is geen aparte Eerste en Tweede Divisie-lijn. In tegenstelling tot andere jaren is het wel mogelijk 
om tijdens de zomerdrives aparte viertallenwedstrijden te organiseren. 
 
Competitiereglement 
Artikel 5 en 6 (Interne Viertallen) en artikel 11 (Zomercompetitie) zijn aangepast.  
 
Samenstelling en taken 2017-2018 
Stef Leeuwenburgh stopt na 7 jaar met zijn werkzaamheden voor de TC, Stef heeft veel gedaan 
voor de club als viertallenleider (districtsteams) en als captain van het hoofdklassebeker.  
 
Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, vertegenwoordiger bestuur 
Henk Barreveld  Beheerder website, computerwerk 
Peter Hendriks  Organisatie clubavonden, clubbekers 
Jan Meijer   Leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Ton Mook   Secretaris, organisatie clubavonden, dupliceren 
Reggie Schouten  Arbiter bekerwedstrijden, verzorging printwerk 
Dirk Jan Vonk   Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren 
 



 

Rooster aftreden TC-leden: 
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2018 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2019 
- Peter Hendriks, Dirk Jan Vonk: 2020  
 
Henk Barreveld, Jan Meijer en Reggie Schouten willen doorgaan met hun werkzaamheden voor de 
TC. Jan Meijer zit inmiddels 52 jaar in de TC!  
 


