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Nieuwegein, 12 december 2016 

 

 

 

Aan: De besturen van de districten en gewesten en verenigingen van de KVC. 

 

 

Geachte bestuurders, 

 

De Wedstrijd Commissie Breedtesport (WCB) heeft zich in de vergadering van 8 december gebogen over 

de respons die is binnengekomen naar aanleiding van de hervormingsvoorstellen betreffende de 

landscompetitie en de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2017 -2018.  

 

Er zijn in totaal 24 districten die hun op- en aanmerkingen hebben ingezonden. Bij nadere bestudering 

van hun op- en aanmerkingen is het de commissie opgevallen dat onze boodschap blijkbaar niet bij 

iedereen juist is overgekomen. Voor ons is dit een teken dat we ondanks alle goede bedoelingen 

misschien niet duidelijk genoeg hebben gecommuniceerd.  De commissie heeft daarom besloten om 

voortaan na elke vergadering een korte samenvatting te geven van de zaken waar ze op dat moment 

mee bezig is. Deze samenvatting zal gepubliceerd worden op de website en op de speciale facebook 

pagina van KVC. 

 

Het resultaat van de reacties van de districten is weergegeven in onderstaande tabel: 

Hervormingsvoorstellen WCB Voor Tegen Neutraal 

Persoonlijke kampioenschappen 15 8 1 

Teamcompetitie 16 7 1 

 

Als we gedurende het jaar informeel praten met de districten in het land, zijn we er allemaal van 

overtuigd dat we iets moeten ondernemen om over een aantal jaren nog volwaardige competities en 

persoonlijke kampioenschappen te kunnen spelen. Als we bovenstaande getallen echter bekijken is het 

voor de commissie duidelijk dat we onze voorstellen nog niet in kunnen voeren in het seizoen 2017-

2018. Daarvoor is op dit moment ons inziens nog onvoldoende draagkracht aanwezig.  

Verder hebben we naast de antwoorden ook vele opmerkingen, suggesties en zelfs nieuwe voorstellen 

ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. Uiteraard willen wij dit allemaal grondig bestuderen en 

hebben daarom besloten ons nog een jaar de tijd te gunnen om verschillende zaken nog beter uit te 

zoeken en ook duidelijker uit te leggen.  
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Om ten aanzien van de persoonlijke kampioenschappen een duidelijker beeld te krijgen hoe we de 

klassegrenzen het best in kunnen delen, hebben we informatie nodig vanuit de districten. Op basis van 

de ranglijsten van de districten met alle gemiddeldes van libre, bandstoten en driebanden, kunnen we 

nagaan hoe groot de bandbreedte van de verschillende klassen zou moeten zijn om te komen tot een 

evenredige verdeling van de klassen. Wij verzoeken de districten derhalve vriendelijk om hieraan hun 

medewerking te verlenen door uiterlijk 10 januari 2017 hun ranglijsten van het seizoen 2015-2016 te 

mailen aan het bondsbureau t.a.v. Ad Klijn (aklijn@knbb.nl). 

 

De commissie heeft besloten om in de tabellen van de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 

2017-2018 een paar kleine aanpassingen te doen. Het gaat hier om de klassegrenzen in de 5de klasse en 

de 4de klasse libre. De bovengrens van de 5de klasse wordt teruggebracht en zal lopen van 0.00 – 1.20 en 

de ondergrens van de 4de klasse wordt dan 1.20. Deze  klasse loopt dan van 1.20 – 1.70.  

In alle andere klassen zal niets veranderen.  

  

Wat betreft de Landscompetitie willen we wel de tabellen van de voorstellen gaan gebruiken, met dien 

verstande dat de tabel voor de C1-klasse een aparte tabel zal worden. Hiervoor zal de huidige tabel van 

2016-2017 iets aangepast worden waarbij het streven is om de opzet van de huidige C1 tabel zoveel 

mogelijk te volgen.  

 

Ik vertrouw er op jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken betreffende 

het nieuwe seizoen 2017-2018. 

 

Met sportieve groet,  

 

Namens de Wedstrijd Commissie Breedtesport, 

 

Piet Verschure  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


