
Verslag Selectiecommissie 2017-2018 
 

Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie >>statuten, 

reglementen.  

 

Samenstelling Selectiecommissie 

De selectiecommissie bestaat uit Jan Meijer, Louk Herber en Ed Franken waarbij 

laatstgenoemde als voorzitter fungeert. 

 

NBB-beker 

Het afgelopen seizoen hebben we weer met twee teams ingeschreven voor deze beker. In het 

eerste NBB-team speelden spelers uit Star 1, 2 en 3. In het tweede NBB-team werden spelers 

uit de Tweede Divisie opgesteld. In de eerste ronde won  Star 1 de uitwedstrijd tegen BC 

Leeuwarden met 116-212 en won Star 2 met 145-120 van BOC Kennemerland. In de tweede 

ronde zorgde Star 1 voor een daverende verrassing door de gedoodverfde finalist Het Witte 

Huis na een bloedstollende wedstrijd te verslaan. 

Vanaf ronde 1 had Star een kleine voorsprong. Toen de einduitslag werd opgemaakt hadden 

beide teams een 132-132 uitgerekend. Volgens het reglement moest nu gekeken worden naar 

het team met de meeste winnende viertallen: ook dat was gelijk. Vervolgens moest er geloot 

worden door een kaart te trekken. Onze captain, Louk Herber,  trok Schoppen aas en zo ging 

ons team naar de volgende ronde. Ook Star 2 won van een op papier veel sterker team. BC 

Crash werd in Leiden met 151-180 verslagen. In de derde ronde lootten beide Star teams 

tegen elkaar. Deze broedermoord eindigde met een 205-140 overwinning voor Star 1.  

De finale met vier teams vond plaats op zaterdag 26 mei. De overige deelnemers waren B.C. 

De Lombard 1, B.C. ’t Onstein 1 en B.C. De Zeerob. ’t Onstein met uitsluitend internationals 

en oud-internationals won de finale met overmacht. Star eindigde op de derde plaats. 

 

Externe viertallencompetitie 2017-2018 

Eerste Divisie. 

In het vierde en laatste weekend is het Star 1 (H. Willemsens cs) niet gelukt om het gat naar 

de top drie te dichten. Ze zijn blijven steken op de vierde plaats. Elk speelweekend is het team 

een paar plekken opgeschoven, dus met gevoel voor pathos zou je kunnen stellen dat de 

competitie net één weekend tekort duurde. In werkelijkheid was het gat naar de nummer drie 

met ruim 20 vp’s te groot om van een echte kans te spreken. Star 2 (Leeuwenburgh cs) 

behaalde een uitstekende 12de plaats (van 24 teams), met een score iets onder het gemiddelde.  

 

Tweede Divisie 

Star 3 stond bijna de hele competitie aan kop in groep 2 Oost. In de een na laatste wedstrijd 

leed het team een onverwacht zware nederlaag waardoor ze uiteindelijk 5 VIP’s tekort 

kwamen voor promotie. Een fikse tegenvaller. Star 8 (de Bruin cs) bereikte in deze groep een 

degelijke zevende plaats. 

Star 4 (Meijer cs) behaalde een licht teleurstellende 6de plaats, weliswaar ruim boven het 

gemiddelde, in groep 4 Holland –Noord. 

In groep 3 Midden werd Star 5 (van Reenen cs) zesde en Star 7 (Keijzers cs) zevende, beide 

teams eveneens ruim boven het gemiddelde. Vooral voor het gepromoveerde team van 

Mischa Keijzers een prima prestatie. Ondanks een grote nederlaag in de laatste wedstrijd 

redde Star 6 (Verwijs cs) het vege lijf. Ze werden negende, net boven de streep.  

 

 

Training 



Dit seizoen is er geen training geweest voor de eerste acht teams. 

 
Selectiecommissie ter ziele 

In december 2008 heeft het bestuur besloten om een selectiecommissie in te stellen. Tijdens 

de Algemene Leden Vergadering van 16 juni 2009 worden Paul Erich, Jan Meijer en Hans 

Kelder benoemd en geïnstalleerd. Later dat jaar neemt Ed Franken de plaats in van Paul Erich. 

In 2013 wordt Louk Herber benoemd in de selectiecommissie en neemt de plaats in van Hans 

Kelder.  

In  de notulen van de bestuursvergadering van 20 februari 2017 staat vermeld dat het bestuur 

niet 100% gelukkig is met de door de SC gemaakte keuzes inzake de samenstelling van 

viertallen en dat in het bestuur gesproken wordt over de schijn van zichzelf samenstellende 

viertallen. Wij herkennen ons niet in dat beeld en zijn nadien niet in de gelegenheid gesteld  

dat beeld bij te stellen.  

Pas op 24 februari 2018 deelt het bestuur, tot onze teleurstelling, telefonisch mee dat ze op de 

ALV van 26 juni 2018 zal voorstellen de selectiecommissie op te heffen. 

 

De TC heeft Ed Franken en Louk Herber wel gevraagd ook komend jaar het reilen en zeilen 

rond de NBB-beker teams voor hun rekening te nemen. Beiden hebben kenbaar gemaakt dat 

te willen doen. 

 

Ondergetekenden hebben hun werk als lid van de SC de afgelopen jaren met veel plezier 

gedaan en wensen diegenen die onze taken overnemen alle succes toe met het uitoefenen 

daarvan. 

Ed Franken, Louk Herber, Jan Meijer  

 1 juni  2018 

 


