
VAN DE BESTUURSTAFEL  

  

Besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de Oost-Gelderse Kegelbond, gehouden 

op dinsdag 24 oktober 2017 in kegelhuis Doesborgh te Doesburg. 

 

 Artikel 5C lid 3 van het  wedstrijdreglement met betrekking tot het spelen van een 

barrage en eventuele shootout zal worden uitgebreid n.a.v. opmerking van de 

wedstrijdcommissie. Als drie kegelaars gelijk eindigen volgt er een barrage waarbij na 

loting deze drie spelers tweemaal tien ballen tegen elkaar gooien volgens het systeem 

1-2, 2-3 en 1-3. Indien de stand dan nog gelijk is, wordt dit herhaald. 

 Het bestuur heeft opmerkingen gekregen over banen in Lochem en Zutphen. Besloten 

is nadere informatie in te winnen bij ter zake kundig geachte personen. 

 Voorafgaande aan elk seizoen moet er jaarlijks een bijeenkomst worden gehouden 

waarvoor alle vlakkers en keurmeesters, competitieleiders en de wedstrijdcommissie 

worden uitgenodigd. Hier kunnen de ervaringen van het afgelopen jaar worden 

geëvalueerd en de taken voor het komende jaar worden verdeeld. Het verdient 

aanbeveling deze nog in de loop van december te houden. 

 Het bestuur houdt vast aan de procedure dat er twee maal per jaar eerst gevlakt en 

daarna gekeurd wordt. Wordt er niet gevlakt, dan dienen de banen toch te worden 

gekeurd. Blijken ze dan niet in orde te zijn, dan moet de wedstrijd worden 

geannuleerd. Mocht twee maal vlakken per jaar op problemen stuiten, dan kan met één 

maal worden volstaan mits de op deze banen te spelen wedstrijden kort na elkaar 

worden gepland. 

 Het schema voor de club- en persoonlijke kampioenschappen wordt vastgesteld. De 

clubs komen op 9 of 10 december 2016 al in actie. In Aalten wordt gegooid in de 

hoofdklasse en de eerste klasse en in Brummen in de tweede en derde klasse. 

De persoonlijke selectiewedstrijden worden van 8 t/m 14 januari gehouden in Dieren 

(dames) en Doetinchem (heren). De finales zijn op zaterdag 20 januari (heren A en B) 

te Dieren en op zondag 28 januari te Doetinchem (dames A en B) en Lochem (dames 

en heren C). Voor al deze wedstrijden is een bestuursgedelegeerde aangewezen. 

 Het bestuur heeft kennis genomen van het overlijden van mevrouw Striekwold, de 

weduwe van een bestuurslid uit lang vervlogen tijden. De voorzitter heeft een 

condoleancekaart naar de familie gestuurd. 

 

 


