Jaarverslag Technische Commissie 2016
De Technische Commissie (TC) bestond in 2016 uit de leden Tamara Breur, Arco van den Broek, Kitty
Kanters, Vivian Polak en Frank van der Plas (vzt.). Eind 2016 heeft Arco van den Broek de TC verlaten.
Veel dank aan Arco voor zijn goede werk voor de TC! Hij wordt vooralsnog niet opgevolgd.
De evenementen begeleid vanuit de TC waren de voor- en najaarscompetitie senioren, het open
toernooi en de clubkampioenschappen. Zij komen hieronder aan de orde, alsmede de
seniorenselectie.
De voor- en najaarscompetitie senioren zijn goed verlopen met (wederom) een hoge deelname. In
2016 hebben in totaal 45 teams, exclusief jeugdteams, deelgenomen. Dat zijn er drie minder dan in
2015. Een overzicht:
- 27 teams districtscompetitie voorjaar, waarvan 9 op vrijdagavond en 18 op zaterdagmiddag
(2 kampioenen);
- 01 team regiocompetitie voorjaar zaterdagmiddag (gedegradeerd);
- 02 teams landelijke competitie voorjaar zondag (geen kampioenen);
- 13 teams districtscompetitie najaar, waarvan 10 op vrijdagavond en 3 op zaterdagmiddag
(geen kampioenen);
- 02 teams landelijke competitie najaar (geen kampioenen).
Er zijn ook enkele teams gedegradeerd. Bij de inschrijving van de competitieteams voorjaar 2017 zijn
ongeveer 10 promotieverzoeken door de KNLTB gehonoreerd. Hiermee zijn de door de degradanten
veroorzaakte lagere klassen ruimschoots gecompenseerd.
Het open toernooi 2016 kende wederom een hoge deelname: ongeveer 300 inschrijvingen. Het was
prachtig weer, wederom een topweek! Dit toernooi blijft een goede naam houden in de regio met
een ijzersterke deelname en is dan ook een mooi visitekaartje voor de club. De open
toernooicommissie heeft na jarenlange trouwe dienst aangegeven het open toernooi niet langer te
zullen organiseren. Veel dank voor de inzet van de leden van deze commissie! In 2017 zal een nieuwe
commissie gevormd worden onder leiding van Jennifer Schuurman.
De clubkampioenschappen zijn, zoals elk jaar, aan het einde van het seizoen gehouden. In 2016 is het
toernooi voor het eerst één week later aangevangen, namelijk één week na het einde van de
zomervakantie. Dit geeft een langere tijd van inschrijven (ook nog kort na de zomervakantie) en
maakt het plannen iets gemakkelijker. De clubkampioenschappen blijven een mooie afsluiter van het
seizoen. De deelname neemt iets af t.o.v. vorige jaren. Net zoals het open toernooi kennen de
clubkampioenschappen een eigen commissie die (wederom) uitstekend werk heeft verricht!
De seniorenselectie en jeugdselectie zijn in 2016 in elkaar opgegaan. De club sponsort deze selectie
met een bijdrage. De jeugd heeft de toekomst, zegt men wel eens, het blijft een uitdaging om deze
jeugdige spelers aan de club te blijven binden.
In 2017 zal de focus wederom gericht zijn op genoemde zaken.

