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De voorzitter Hans Nijssen kon zaterdagmorgen 21 oktober in het parochiehuis te 

Pijnacker 34 vertegenwoordigers van 19 verenigingen begroeten op deze 

ledenvergadering. De vaste punten zoals de vaststelling van jaarverslagen en de 

goedkeuring van financiële jaarverslag van het afgelopen seizoen zijn zonder veel 

discussie vastgesteld. De omvang van het bestuur baart ons grote zorgen. Er zijn al 

langer vacatures voor de functies van onderwijs- en clubadviseur. Klaas Munneke 

heeft aangegeven zijn inzet voor het organiseren van parencompetities in het district 

te beëindigen. De verenigingen zijn nadrukkelijk opgeroepen met kandidaten voor 

deze vacante functies te komen.  

Andere besproken punten zijn: 

-Lustrum district: het eerste Buskruit viertallen toernooi is een succes geworden. De 

aanmeldingen voor de slotdrive te houden op 9 december as. gaan voorspoedig.  

-Cursussen: De aanmeldingen voor het volgen van de CLA en CLB zijn tanende. De 

verenigingen zijn opgeroepen om leden te enthousiasmeren voor het volgen van 

deze cursussen.  

-Inleiding en discussie met als onderwerp “Ranking” toe te passen bij (club) 

competities. 

De inleider Thilo Kielmann expert op dit onderwerp schetst de huidige situatie bij veel 

verenigingen over competities en de voor- en nadelen van het gebruik van “ranking”. 

Er volgt een geanimeerde discussie over diverse zaken: 

-Ranking blijkt voor de gemiddelde wedstrijdbridger moeilijk uit te leggen, technisch 

gezien is het allemaal wel uit te leggen maar een klip en klare uitleg moet beter aldus 

een aantal vertegenwoordigers. De wijze van puntenberekening moet ook beter en 

transparanter zijn.  

- Er is een keuzemogelijkheid tussen diverse systemen, deze keuze moet vooraf 

goed duidelijk worden gemaakt aan de spelers. 

-Clubkampioenschap: om hiervoor in aanmerking te komen moet vooraf het 

opkomstpercentage worden vastgesteld, de basis kan 80% zijn maar sommige 

verenigingen hanteren een lager percentage bijv. 60% 

-Landelijk gezien is ca 25% gestart c.q. overgegaan op het systeem van ranking, in 

ons district zijn 8 van 38 verenigingen met ranking bezig.  

-Uit de eerste ervaringen blijkt dat de opkomst trouw wat minder wordt bij de 

toepassing van het rankingsysteem.  

De presentatie over dit onderwerp is beschikbaar.  

Kees van Leeuwen 

 


