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1.          Opening 

 
Frank Groeneveld opent de vergadering om 20.10 en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 
2.          Competitie 

 De juniorencompetitie is op 1 september weer van start gegaan. De volgende competitiewedstrijd zal 
pas op 6 oktober zijn. Daarvoor is er op 22 september een rondewedstrijd ingepland. 

 Verder geen opmerkingen, enkel de melding dat iedereen unaniem vond dat het NK voor de junioren 
zeer slecht was geregeld in Geesteren. 

 
3.          Junioren TKC-Ronde 

 
Op zondag 22 september is er een speciale juniorenzondag gepland. De KTO houdt haar 
persoonlijke veldkampioenschappen. De TKC houdt een rondewedstrijd. Er is afgesproken dat 
er voor de winaars een teambeker zal zijn en voor I/J-klasse voor iedere deelnemer een klein 
bekertje. Aanvang zal om 9:30 uur zijn.  
 
Er zijn 4 klassen gemaakt: 
 
A/B-klasse  C/D-klasse  E/F/H-klasse  I/J-klasse 

Lattrop Brekl. A De Brink C  De Brink E  Hertme I 
Oud Ootmarsum A Oud Ootmarsum C Lattrop Brekl. F  Wilskracht I 
De Brink B  Wilskracht C  De Brink H  DeGunne J 
Hertme B  De Gunne D  Oud Ootmarsum H Oud Ootmarsum J 
Oud Ootmarsum B Hertme D     Wilskracht J 
   Oud Ootmarsum D  
 
 
A/B-klasse: organisatie Lattrop Breklenkamp, melden bij clubgebouw 
C/D-klasse: organisatie Oud Ootmarsum, melden bij clubgebouw 
E/F/H-klasse: organisatie De Brink, melden bij Melkfabriek (Zonnebergweg) 
I/J-klasse: organisatie Wilskracht, melden bij clubgebouw 
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4.          R ondewedstrijd LVC (KTO/TKC)  

 
Op 12 januari 2020 zal er een rondewedstrijd georganiseerd worden met alle LVC-teams. A/B-klasse 
schiet bij Kolkersveld, C/D-klasse bij Lattrop Breklenkamp, E/F/H-klasse bij Steeds Vooruit, I/J-klasse 
bij Java. Aanmelden bij clubgebouwen van de desbetreffende verenigingen, tijdstippen volgen nog. 

 

5.          Persoonlijke straatkampioenschappen (tevens selectie NK) 

 
Op zondag 26-01-2020 en zondag 09-02-2020 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. De 
wedstrijdkaarten en de starttijden zullen zullen ook later bekend worden gemaakt. 
 

6.          Persoonlijke veld en zetkampioenschappen (tevens selectie NK) 

 
Op zondag 19-04-2020 zullen de persoonlijke veld- en zetkampioenschappen voor de TKC-
junioren 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: organisatie Wilskracht 
Categorie 2: organisatie Oud Ootmarsum 
Categorie 3: organisatie Lattrop Breklenkamp 
Categorie 4: organisatie De Gunne 
 

7.          Categorie-indeling NKB/KTO/TKC 2020 

 
Categorie 1: 2011 en later 
Categorie 2: 2008-2009-2010 
Categorie 3: 2005-2006-2007 
Categorie 4: 2002-2003-2004  
 

8.          Zomerprogramma 

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

 

9.          Rondvraag 

 
Vraag van Stefan Tijink (Wilskracht): Wij betalen nog altijd hetzelfde bedrag aan contributie 
aan de TKC, terwijl de prijzen voor de competitie nu door de NKB betaald worden. Is het 
misschien een idee om iets extra’s aan de jeugd te geven tijdens de persoonlijke 
kampioenschappen? In de vorm van een traktatie (snickers/mars of iets dergelijks). Frank 
neemt dit mee naar de bestuursvergadering van 10.09.2019. Het antwoord tijdens deze 
vergadering was unaniem: dit moeten we gewoon gaan doen. Dus bij de prijsuitreiking van 
de persoonlijke straatkampioenschappen bij de Gunne zal Frank zorgen voor een lekkere 
traktatie voor alle jeugdleden. 
 

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. 
 


