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Herziening moyennes
Maandag 16 december is de eerste speeldag van de tweede helft van de competitie.
Het weekend voorafgaand aan deze datum worden de moyennes herzien en dus moeten alle wedstrijden
van de eerste helft dan gespeeld zijn en de uitslagen doorgegeven.
Uiterlijk zaterdag ochtend voor 12:00 uur moeten de uitslagen zijn doorgegeven want er is geen rustweek zodat ik alles in één weekend moet regelen.
Bij het verzetten van wedstrijden moet rekening worden gehouden dat de partij wel in de helft wordt gespeeld waarin hij gepland staat.
Ik zal voortaan duidelijker aangeven wanneer de tweede helft begint .

Periodekampioenschappen
Ondanks verschillende pogingen om van het gewestelijke bestuur te vernemen hoeveel teams District
Dordrecht mag afvaardigen naar het gewest, hebben we hierop nog steeds geen antwoord gekregen. Ik
kan dan ook geen periodes vaststellen als ik niet weet hoeveel dit er uiteindelijk moeten zijn.
Omdat het achteraf vaststellen van periode kampioenen qua spanning weinig nut meer heeft en dit bovendien heel veel werk is heb ik in overleg met districtsbestuur besloten de afvaardiging op een andere
meer flexibele manier te bepalen, en wel als volgt:
De kampioen is uiteraard rechtstreeks geplaatst.
Voor een tweede afvaardiging strijd de nummer 2 van de eindstand tegen de nummer 1 van de eerste
helft. Voor een derde afvaardiging speelt de nummer 3 van de eindstand tegen de nummer 2 van de
eerste helft enz.
In geval van een dubbele selectie of afzegging van een team wordt de gebruikelijke werkwijze gehanteerd zoals bij periodekampioenschappen.
Voor wat betreft de C3 klasse zullen de nummers 1 tegen elkaar spelen voor het districtskampioenschap.
Beide zijn wel rechtstreeks geplaatst voor het gewest.
De overige teams worden in beide poules bepaald zoals boven omschreven en voor een eventuele laatste
plaatsing zullen de eerstvolgende teams van de eindstand uit beide poules strijd leveren.

Website District Dordrecht
Zoals velen gemerkt hebben is door een “storing” onze site offline en omdat een ongeluk nooit alleen
komt heb ik thuis ook wat technische problemen met het programma waarmee de site is gemaakt.
Ik zal proberen dit zo snel mogelijk te herstellen. Mogelijk komt er tijdelijk een oudere versie online.
Verder niets dan lof voor de gedisciplineerde wijze waarop de meeste teams de uitslagen verwerken en
alles op rolletjes loopt alsof we nooit anders gewerkt hebben. Dit is wel te merken aan de frequentie van
deze nieuwsbrief omdat ik eenvoudig te weinig te melden heb om een nieuwsbrief te kunnen maken.

