
Gezamenlijke Junioren competitie 3 November 2017

 

Gezamenlijke afspraken…… 

Voor de  start van dit seizoen hebben wij met elkaar afspraken 
gemaakt over hoe te handelen wanneer een team incompleet 
is, helaas moeten wij constateren dat vele teams hier geen 
gehoor aan geven. 

Wij weten dat er zich een overmacht situatie kan voordoen 
waarvoor een ieder begrip heeft maar er zijn ook situaties die 
ruim van tevoren bekend zijn waar niets mee gedaan wordt tot 
de avond of morgen voor de wedstrijd waarin gewoon aan de 
tegenstander gemeld wordt wij zijn incompleet.  

Wij vinden dat dit niet door de beugel kan en heeft bij ons een 
gedachte gegeven om eventueel sancties op te leggen. 

Onze afspraken zijn duidelijk vermeld in  het competitie boekje 
pg 9 Art. S10 (wijz) 

Uitgangspunt is en blijft 5 spelers. Zijn er 5 spelers opgegeven 
(zoals vermeld in het programma boekje en wedstrijd formulier) 
dan moet er met 5 spelers worden gespeeld. Mocht een speler 
niet kunnen deelnemen dan moet er van onderuit worden 
doorgeschoven. Alleen het "laagste" juniorenteam mag i.p.v. 5 
met 4 spelers de wedstrijd spelen. 

Agenda: 
- Zaterdag 4 november 2017     : CT veld - KV Zwolle 
- Zondag 5 november 2017       : Competitiewedstrijd #4 
- Zaterdag 18 november 2017  : CT veld - KV Lattrop-Breklenkamp 
- Zondag 19 november 2017     : Competitiewedstrijd #5
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REGLEMENT 
T.K.C. 

Klootschiet-
weetjes? 

Wist je …… 

* dat de JC project groep 
bijeen is geweest om het 
verloop van de competitie te 
bespreken. 

* dat zij ook graag met jullie 
rond de tafel wil zitten en wel 
op 12 december (info volgt) 

* dat er zeer slecht gehoor is 
gegeven aan de afspraak 
m.b.t wedstrijdzondag #3 en  
actie zal worden genomen 

* dat de JC project groep 
dispensatie heeft verleend 
aan 3 teams om met 4 
personen te schieten nl. De 
Brink  A & D team - Vooruit 
Losser C team 

* dat Suzan Zieverink en Mirco 
Breuker tijdens de 
prestigieuze King/Queen of 
the Road wedstrijd in 
Ballincurrig een 2e prijs 
hebben gehaald. 

LOAT MEAR KUUL’N


