Ingekomen voorstel Richard Oele/André van den Berg: aanpassing beker
Om de bekercompetitie aantrekkelijker voor deelname en voor de hogere divisies wat competitiever
te maken, stellen we voor om artikel 19 en 23 uit het bekerreglement aan te passen en de competitie
te scheiden in twee klasse.
1. Een competitie voor de vierde samen met de derde divisie.
Met als speltype:
• Viermaal beste van vijf 501, individueel;
• Viermaal beste van vijf 701, koppel;
• Eenmaal beste van één 1001, team;
(elk spelsoort, open start, dubbel eindigend)
1 keer spelen, loten wie er thuis en/of uit speelt
2. En een competitie voor de tweede, eerste en ere divisie.
Met als speltype:
• Viermaal beste van vijf 501, individueel;
• Viermaal beste van vijf 701, koppel;
• Eenmaal beste van drie 1001, team;
(elk spelsoort, open start, dubbel eindigend)
2 keer spelen, 1 keer thuis en 1 keer uit spelen, loten wie als eerste thuis speelt.
Met het voorstelwijziging van artikel 19 komt voor beide klassen artikel 23 te vervallen. (23. Een
wedstrijd word gestopt bij 5 gewonnen punten, in onderling overleg mag de wedstrijd worden
uitgespeeld tot 9 punten, dit is geen verplichting)
Uiteindelijk komen er twee winnaars, uit beide klasse.
Opties:
Ø Winnaar van de beker competitie tweede, eerste en ere divisie neemt deel aan de landelijke
bekerkampioenschappen en de winnaar van de bekercompetitie vierde en derde divisie wint
een ticket voor het volgende seizoen in de tweede divisie te spelen. ( keuze aan het team
niet verplichten, heeft tot gevolg één minder promoveren uit derde als keuze van het team ja
is) (voordeel voor teams die uit hogere divisies weer een nieuw team zijn begonnen en weer
starten in de vierde de mogelijkheid om weer sneller door te stromen)
Ø Winnaars uit beide competities een laatste wedstrijd tegen elkaar gooien voor overall
winnaar, speltype tweede, eerste en ere. De winnaar zal het team zijn die deelneemt aan de
landelijke bekerkampioenschappen.
Ø Winnaar van de beker competitie tweede, eerste en ere divisie neemt deel aan de landelijke
bekerkampioenschappen en de winnaar van de bekercompetitie vierde en derde divisie wint
een wisselbeker
Voor de andere aspecten van de bekercompetitie conform het huidige regelement.

