Beleid externe competitie
Geactualiseerd 21-11-2021

__________________________________________
Algemeen
Hoofddoelstelling is ervoor te zorgen dat iedereen die extern wil spelen, de mogelijkheid heeft
deel te nemen aan de teamcompetitie van de KNSB (op zaterdagen) en/of van de SGA
(doordeweeks). De KNSB competitie begint in september en de SGA competitie start meestal
begin oktober. De wedstrijden lopen tot mei. Een team bestaat uit 8 spelers en speelt dan
meestal 7, 8 of 9 wedstrijden (ongeveer de helft thuis en de helft uit).
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat de teams gedurende het seizoen zo sterk mogelijk voor de
dag kunnen komen; eventuele invallers worden zorgvuldig gekozen op speelsterkte en
eventueel op resultaten gedurende het seizoen.
Doelstellingen
1. Zoveel mogelijk mensen van onze club enthousiasmeren mee te doen aan de externe
competitie, waarbij resultaat en gezelligheid beiden belangrijk zijn.
2.

De teams de mogelijkheid geven een optimaal resultaat te kunnen neerzetten.

Aanpak
De teams worden zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. Voor een volgend seizoen wordt de
teamindeling gebaseerd op de KNSB rating van augustus.
Bij voorkeur zal voor elk team een teamleider worden aangesteld. Verder wordt iedereen
vroegtijdig op de hoogte gebracht van de speelavonden en na elke gespeelde wedstrijd vindt
de uitnodiging voor de volgende ronde plaats. Daarnaast wordt van alle spelers verwacht dat
zij de wedstrijden aan het begin van het seizoen in de prive agenda’s zetten. Meld je graag zo
vroeg mogelijk van te voren af als je echt niet kunt spelen.
Naast het verzoek aan de spelers die zich hebben opgegeven voor de externe competitie om
zoveel mogelijk te spelen voor hun team, is er de vraag aan de overige clubleden om op
verzoek van de wedstrijdleider zo nodig in te vallen in een team. Dat geldt natuurlijk ook voor
het invallen in een hoger team als je een externe competitie speler bent.
Voor de KNSB en SGA bekercompetitie bepaalt de extern wedstrijdleider per ronde wie er
meespelen. De leidraad zal de actuele KNSB rating zijn, maar deze is niet bindend. Vooral bij
geringe ratingverschillen kan de wedstrijdleider uitzonderingen maken. Ook de resultaten in
het bekerteam worden meegenomen in de afweging.
De extern wedstrijdleider kan in speciale gevallen bij het indelen van de teams afwijken van de
KNSB rating volgorde (bijvoorbeeld voor spelers die weinig hebben gespeeld, of spelers die
extern duidelijk veel mindere of betere resultaten boeken dan intern). In deze gevallen zal de
wedstrijdleider met de betrokken spelers overleggen.

