VAN DE BESTUURSTAFEL
Besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de Oost-Gelderse Kegelbond, gehouden
op woensdag 27 september 2017 in De Schouwburg te Lochem.










De oproep tot het werven van ondersteunende leden heeft nog weinig tot geen reacties
opgeleverd. Voorkomen moet worden dat de actie op een dood spoor belandt. De
bestuursleden zullen de kwestie in hun eigen federatie aan de orde stellen.
Het OGK-secretariaat beschikt niet over gegevens van alle federaties. Luuk Ebeltjes
gaat die verzamelen.
Het OGK-bestuur heeft besloten de functie van de districten eerst met deze districten
en de competitieleiders te bespreken alvorens het onderwerp aan de orde te stellen in
de Algemene Ledenvergadering. Dit zal gebeuren tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
met de districten in het voorjaar. District 2 moet hiervoor een datum en plaats
aanwijzen.
Het wedstrijdreglement wordt aangevuld met artikel 17. Dit artikel luidt:
Een wedstrijd kan als gevolg van een storing of anderszins moeten worden
onderbroken. Als hervatting ervan, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider,
binnen een tijdsbestek van een half uur niet is te verwachten, wordt de wedstrijd
afgebroken. Het is dan aan de competitieleider om te bepalen wanneer die wordt
voortgezet, zulks vanaf het moment waarop de storing zich voordeed. Slechts in
uitzonderlijke gevallen, kan het bestuur, na de wedstrijdcommissie om advies te
hebben gevraagd, besluiten dat de wedstrijd in haar geheel wordt overgespeeld.
Verder wordt artikel 5 lid 3 C aangepast. Het gaat luiden:
Indien twee of meer personen eindigen met gelijk hout volgt er een barrage om het
kampioenschap, waarbij twee banen van elk tien ballen worden gegooid. Bij loting
wordt bepaald op welke banen er wordt gespeeld en wie er begint. Is daarna de stand
nog gelijk, volgt er een shootout, waarbij de spelers om en om op dezelfde baan één
bal gooien tot een van beide spelers het hoogste hout heeft gegooid. Bij loting wordt
bepaald in welke volgorde er wordt gegooid. De shootout vindt plaats op de
linkerbaan van de bij de barrage gebruikte banen.
(Wijzigingen zijn cursief aangegeven.)
Aanvulling en wijzigingen moeten nog door de Algemene Ledenvergadering in mei
2018 worden goedgekeurd maar treden vooruitlopend hierop wel direct in werking.
De KNKB wil de consuls een nieuwe taak geven. Zij zouden het contact moeten
onderhouden met de kegelhuizen in hun regio en kijken wat er goed gaat en wat beter
zou kunnen. Voor eenvoudige aanpassingen is geld beschikbaar. Nederland telt nog
negentig kegelhuizen.
De voorzitter neemt contact op met Henk Heytink over de werkwijze van vlakkers en
keurmeesters. Van hem wordt verwacht dat hij met zijn expertise nuttige aanwijzingen
en suggesties kan geven.

