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1.

TKC junioren afgevaardigdenvergadering
Brink, Gunne, Lattrop Breklenkamp, Oud Ootmarsum,
Hertme, Wilskracht/Soasel
Cafe van Olffen, Weerselo
12/09/17
17/09/17
Frank Groeneveld

Opening
Frank Groeneveld opent de vergadering om 20.05 en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.


Competitie
De juniorencompetitie is afgelopen zondag begonnen. De JC-projectgroep heeft goed haar best
gedaan, want de opstellingsvergadering ging heel vlot dit jaar. Het is te hopen dat er veel spanning is
tijdens de wedstrijden. Het principe is dat er minimaal 5 tegen 5 wordt geschoten, 6 mag ook, maar 4
mag in principe niet, dan moet er doorgeschoven worden uit lagere teams en alleen het laagste team
zou dan wel met 4 mogen schieten.
Stokleggen in de lengte is al helemaal ingeburgerd bij de junioren en heeft geen problemen
opgeleverd. Het is te hopen dat de senioren dit ook overnemen.
Indien iemand tijdens de lopende competitie een aandachtspunt heeft, mailen naar
frankgroeneveldnot@gmail.com die het dan meeneemt naar JC-werkgroep met de KTO.




3.

Junioren TKC-Ronde
Op zondag 24 september is er een speciale juniorenzondag gepland. De KTO houdt haar
persoonlijke veldkampioenschappen. De TKC houdt een rondewedstrijd.
Er zijn 4 klassen gemaakt:
A/B-klasse
Brink A
Wilskracht A
Lattrop Brekl. B
Oud Ootmarsum B
Wilskracht B

C/D-klasse
Hertme C
Lattrop Brekl. C
Soasel C
Brink D
Hertme D
Lattrop Brekl. D
Oud Ootmarsum D1
Oud Ootmarsum D2

E/F-klasse
Oud Ootmarsum E
Soasel E
Wilskracht E
Brink F
Gunne F

G/H/I-klasse
Hertme G
Oud Ootmarsum G
Wilskracht G
Brink H
Oud Ootmarsum I

A-klasse: organisatie De Brink, melden bij Camping de Witte Berg
B-klasse: organisatie Lattrop Brenklenkamp, melden bij clubgebouw
C-klasse: organisatie Oud Ootmarsum, melden bij clubgebouw
D-klasse: organisatie Wilskracht, melden bij clubgebouw

4.

Marathon/rondewedstrijd KTO/TKC

Op 14 januari 2018 zal er een gezamenlijke rondewedstrijd georganiseerd worden met alle KTO en
TKC teams. Nadere informatie volgt via de JC juniorenwerkgroep. Stefan Tijink heeft al contact gehad
met Huub Heitkamp en de TKC gaat accoord met de voorgestelde lokaties die binnenkort bekend
gemaakt zullen worden.

5.

Persoonlijke straatkampioenschappen (tevens selectie NK)
Op zondag 28-01-2018 en zondag 18-02-2018 zullen de persoonlijke
straatkampioenschappen voor de TKC-junioren plaatsvinden. Evenals voorgaande jaren
zullen Nijstad (1e wedstrijd) en De Gunne (2e wedstrijd) dit organiseren. Welke categorie op
welke straat moet starten, zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt. Eveneens zullen
er wedstrijdformulieren in diverse kleuren naar de verenigingen worden gestuurd zodat
iedere categorie zijn eigen kleur heeft.

6.

Persoonlijke veld en zetkampioenschappen (tevens selectie NK)
Op zondag 22-04-2018 zullen de persoonlijke veld- en zetkampioenschappen voor de TKCjunioren plaatsvinden. Junioren die in de top-3 eindigen bij het zetten en zich verder niet
geselecteerd hebben op andere onderdelen voor het NK dienen binnen 1 week aan te
geven of ze alleen voor het zetten naar het NK willen. Anders worden deze startbewijzen
verdeeld onder degenen die zich voor andere onderdelen hebben gekwalificeerd maar niet
voor het zetten.
Categorie 1 en 2:
Categorie 3:
Categorie 4:

7.

organisatie Oud Ootmarsum, melden bij clubgebouw
organisatie Soasel, melden op baan bij café Het Anker
organisatie Gunne, melden bij clubgebouw

Categorie-indeling NKB/KTO/TKC 2018
Categorie 1: 2009 en later
Categorie 2: 2006-2007-2008
Categorie 3: 2003-2004-2005
Categorie 4: 2000-2001-2002

8.

Zomerprogramma
Bij het opstellen van het zomerprogramma zal er worden gekeken of er nog een datum vrij is
om een rondewedstrijd voor de junioren te gaan organiseren.

9.

Rondvraag
Bij Lattrop Breklenkamp staat op de lijst die van de KTO komt nog 2 meisjes die al lang zijn
afgemeld bij de NKB als lid. Hoe kan het dat die daar nog op staan? Frank Groeneveld zal
dit bij de volgende JC-Projectgroepvergadering navragen hoe dit zit.

10.

Volgende junioren afgevaardigden-vergadering

De volgende junioren-afgevaardigen-vergadering zal vermoedelijk volgend jaar september
weer zijn, daar het gehele programma is ingedeeld, tenzij er aanleiding is voor een eerdere
vergadering.

