Sportvrienden,
Voorstel andere vorm van Kampioenschappen.
Al geruime tijd is er sprake van ongenoegen met betrekking tot de kampioenschappen.
Aanleiding is dat het aantal liefhebbers in de afdeling kleiner wordt, minder verenigingen en
dus ook het aantal liefhebbers in de kringen en vlieggebieden.
De conclusie is dat er steeds meer vraag komt naar een nieuwe vorm van
kampioenschappen in de afdeling, vlieggebieden en kringen.
Nu is het zo dat de het grootste gedeelte (bijna alle) van de punten voor het
afdelingskampioenschap komt uit de kringuitslagen en dit geeft vaak een onjuist beeld vaak
niet de juiste kampioenen binnen de afdeling. Daar zijn voorbeelden van te noemen.
Doel van het voorstel: meer spelvreugde, tenslotte wil iedere liefhebber graag op een uitslag
staan, behoud van leden, meer competitie en motivatie. Spelen tegen liefhebbers van
hetzelfde niveau.
Even een beeld van het aantal vliegende hokken binnen de 4 vlieggebieden: NO 416, NW
383, ZO 466 en ZW 347. Deze aantallen zullen wellicht voor 2019 nog wat afnemen door
stoppende verenigingen en ten gevolge daarvan stoppende leden.
Mijn voorstel is het volgende: In ieder vlieggebied de liefhebbers indelen in 3 klassen
(divisies). Waarbij we uit zouden kunnen uitgaan van een Eredivisie, eerste divisie en tweede
divisie.
Voor het indelen van de liefhebbers in welke divisie de liefhebber komt per discipline zou de
eindstand per discipline 2018 kunnen dienen.
De divisies alleen laten gelden voor de uitslagen van de vlieggebieden(4). De punten van de
afdelingskampioenschappen komen uit de uitslagen van de vlieggebieden.
Afdelingskampioenen in iedere divisie.
Als we ook dezelfde divisies zouden hanteren in de kringen zouden het aantal deelnemers te
klein worden.
Voor de motivatie goed om een promotie en degradatie vorm in te bouwen Bijvoorbeeld in de
Ere en eerste divisie de laatste 20 uit het vlieggebied kampioenschap degraderen en de
eerste 20 uit de eerste en tweede divisie promoveren.
Deze manier van kampioenschappen kan ook gebruikt worden voor de duifkampioenen.
Daarnaast toch ook een totaal uitslag laten maken, zodat de liefhebbers zich ook daarop
terug kunnen vinden. (Dit is ook nuttig voor spelsoorten als Wie heeft ze Beter en
Olympiade)
Zo zouden er ook 2 of 3 divisies gemaakt kunnen worden voor de dagfond en 2 divisies voor
de marathon.
Dit is een voorstel en zal nog met de compuclub besproken moeten worden op
uitvoerbaarheid
Met groeten,
Kees

