Reglement Karel van Winkel Memorial
Uitgangspunt:
Dit toernooi levert een clubkampioen op in twee sterkteklassen! Er is geen sprake van een
afvalsysteem, maar een totaaltelling op basis van de gemiddelde score van 9 partijen. Wel wordt op
de tweede avond zo veel als mogelijk is gespeeld volgens een sterkteklasse A en een sterkteklasse B,
waarbij de laatste klasse de minst sterke is. Deelname staat open voor zowel leden van BC de
Spotvogels als ook BC Shuttlewoude. Er wordt gespeeld om een wisselbokaal in zowel de A‐ als de B‐
klasse (sterke en minder sterke klasse), waarbij géén onderscheid wordt gemaakt tussen dame of
heer!
Reglement:
 Er wordt gespeeld op basis van dubbel‐ en mixpartijen, die door loting wordt bepaald. De eerste
avond is de selectieavond voor de te maken indeling in een sterkteklasse A en sterkteklasse B.
 Aanmelding van tevoren is niet verplicht (dit wordt wel op prijs gesteld!). Bij aanmelding op de
eerste speelavond wordt van de deelnemer wel verwacht dat hij/zij ook de tweede avond weer
aanwezig zal zijn.
 Er worden partijen gespeeld van ongeveer 15 minuten waarbij doorgeteld wordt en niet gestopt
bij 21.
 De eerste avond (7 juni 2017), ook wel selectieavond genoemd, wordt er gespeeld volgens het
lotingssysteem. Er wordt nog géén tweedeling gemaakt in A‐ en B‐spelers. Er worden 5 partijen
gespeeld. Na 3 partijen wordt een rustpauze ingelast van 15 minuten.
o Er wordt gespeeld als dubbel‐ of mixindeling. Indien het aantal spelers niet door 4
deelbaar is zullen er een of meerdere spelers op de bank beginnen. De volgende rondes
zullen zij geen bankzitter meer zijn (dat is het streven, tenzij het aantal dermate klein is
dat dit niet anders kan).
o Samenstel van de dubbelpartijen vindt plaats door loting waarbij de spelers die al op de
bank hebben gezeten als eerste mogen loten (er zitten evenveel “jokers” in het spel als
bankzitters). De indeling en baannummer wordt bepaald door het aantal punten van de
kaart die is getrokken bij de loting. Teamsamenstelling wordt per baan in onderling
overleg geregeld!
o Het aantal punten wordt zelf geregistreerd (0/1/2) evenals het aantal gamepunten op de
deelnamelijst aan de muur. Door de toernooileiding worden deze punten overgenomen
in het puntentellingsysteem.
o Aan het eind van de avond levert dit een “selectiestand” op. Wanneer er mensen op de
bank hebben gezeten zal voor iedereen de gemiddelde score worden bepaald, zodat de
uitslagen zijn te vergelijken! Het gemiddelde van de winstpunten en puntenaantal per
gespeelde partij.
o De bovenste helft van de ranglijst wordt nu klasse A (sterke klasse) en de onderste helft
klasse B (minder sterke klasse). De verdeling zal zodanig zijn dat de scheiding ligt op een
veelvoud van 4 spelers gerekend voor de A‐klasse!
o Deze klasse indeling is de input voor de finaleavond van 14 juni 2017.
 De tweede avond (14 juni) wordt ook gespeeld volgens het lotingssysteem. Dit keer worden er 4
partijen gespeeld van ongeveer 15 minuten, maar nu zonder pauze.
o Er wordt geloot per poule (A en B). Het aantal kaarten dat beschikbaar is voor poule A en
poule B is afhankelijk van het aantal deelnemers in elk van de poules. Poule A en poule B
hebben elk hun eigen baannummers waarop gespeeld wordt. Voor de poule A geldt dat
de teamsamenstelling is bepaald door loting: ook de kleur van de getrokken kaart en de
kleur van de baanzijde bepaalt de samenstelling! Bij poule B wordt de teamsamenstelling
in onderling overleg bepaald. Bij niet kloppende aantallen (plotselinge afwezigheid van






een speler) zal of de hoogst geplaatste B‐speler(s) mee loten in poule A of de laagst
geplaatste A‐speler(s) bij poule B mee loten, zodat wel steeds 4 spelers kunnen spelen.
o Indien er sprake is van bankzitters zal bij de volgende loting deze speler(s) als eerste mee
loten, identiek aan de eerste avond. Hiertoe worden daarna de joker(s) in het spel
kaarten gevoegd.
o Aan het einde van de speelrondes levert dat een eindstand op. Wanneer er mensen op
de bank hebben gezeten zal voor iedereen de gemiddelde score worden bepaald, zodat
de uitslagen zijn te vergelijken! Het gemiddelde van de winstpunten en puntenaantal per
gespeelde partij.
o Dit levert de einduitslag en de uitreiking van de wisselbekers A en B zal om 21:30 uur in
de kantine plaatsvinden in de aanwezigheid van nabestaanden van Karel van Winkel. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen dame of heer!
De wisselbekers zullen worden uitgereikt aan de winnaars van de poule A en poule B en zullen
later worden voorzien van de inscriptie met de naam van de speler. De uitslagenlijst zal worden
gepubliceerd op de website, op het prikbord en het spotlichtje!
De winnaars mogen de wisselbeker mee naar huis nemen of mogen er voor kiezen deze in de
prijzenkast te laten staan. De winnaars verplichten zich in elk geval de wisselbeker het volgend
jaar wederom ter beschikking te stellen, zodat daar weer om gestreden kan worden. Nadat de
wisselbeker is ingeleverd krijgen zij een kleinere beker mee als aandenken/herinnering die ze
mogen behouden.
In alle gevallen waarvoor in dit reglement geen afspraak is vastgelegd en waarover onenigheid
zou kunnen ontstaan, beslist de toernooileiding. Over de uitslag van die beslissing kan niet in
beroep worden gegaan.

Onderdeel van de prijsuitreiking: Vrijwilligers bedanken!
De prijsuitreiking zal tevens benut worden om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet van het
afgelopen jaar en er zal een toost op hen worden uitgebracht. Zij krijgen een consumptiebon, een
doosje Merci en een certificaat van waardering uitgereikt, waarmee zij “eeuwige roem” hebben
vergaard, die een vrijwilliger toekomt. Die vrijwilligers die niet aanwezig waren krijgen deze attentie
later uitgereikt of wordt gebracht (zonder consumptiebon!).

