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Kennisavond Regionale Coördinatie Teams NBF
27 april 2011
NBF Bondsbureau Veenendaal
Geert Langhorst (Noord), Wim Nijmeijer (Noord-Holland), Rob Lagendijk (Zuid-Holland),
Bep Klaassen en Rien van de Griend (Noord-Brabant), Theo Emeleer (Limburg), Paul
Vasseur (NBF bestuurslid), Ronald de Groot (NBF Wedstrijdzaken) en Erik Tolboom
(NBF Sportontwikkeling)
Afwezig (mk): Chris Mijnsbergen en Marion de Leux (Zeeland), Willie Driezes en Karel Strijker
(Drenthe) en Annerie Weijers (Zuid-Holland).
Op woensdagavond 27 april 2011 vond de eerste kennisavond met de regionale coördinatieteams van
de Nederlandse Bowling Federatie plaats. Deze bijeenkomst is er voor bedoeld om terug te kijken op
het lopende seizoen, te leren van elkaars ervaringen en te bespreken hoe we met elkaar de
bowlingsport nog meer kunnen versterken. Kennisuitwisseling staat voorop. Aan de hand van een
korte agenda zijn allerlei zaken besproken.
Dit is geen stenoverslag van de bijeenkomst. Aan de hand van opmerkingen en suggesties die zijn
gemaakt heeft Erik Tolboom aantekeningen gemaakt. Deze zijn hieronder uitgewerkt. De aanwezigen
wordt gevraagd deze aantekeningen door te nemen en deze te corrigeren of aan te vullen.
Betaalrekening ING
Dago Luijten (budgethouder Limburg) en Bep Klaassen ervaren zeer grote problemen. Rob Lagendijk
heeft nog altijd niets ontvangen om met het systeem te kunnen gaan werken. Inside Business is
onbetrouwbaar. Soms kan niet worden ingelogd en op andere momenten is het certificaat ongeldig.
Bankafschriften kloppen niet, komen niet of later. De helpdesk is alleen tijdens kantoortijden
bereikbaar. Inside Business draait op Windows 2000 en met moeite op Windows Vista, maar niet op
Windows 7. Dit betekent dat bijvoorbeeld Bep Klaassen een oude computer moet gebruiken om te
proberen met het systeem te kunnen werken. Geert Langhorst heeft de financiën, om taken en rollen
zuiver en goed te kunnen scheiden, ‘uitbesteed’ aan Edwin van Delden op Bondsbureau. Wim
Nijmeijer heeft weliswaar een Engelse variant maar het systeem werkt bij hem wel.
Actie 1. Edwin van Delden contact op laten nemen met ING en de budgethouders om problemen te
bespreken en door ING op te laten lossen.
Actie 2. Edwin van Delden laten regelen dat Rob Lagendijk spullen opgestuurd krijgt om de
betaalrekening voor RCT Zuid-Holland te kunnen gebruiken.
Nagekomen bericht: Edwin van Delden heeft een afspraak gehad met de accountmanager van de
ING. Deze man gaat bij de ING Helpdesk na welke problemen er bij hen bekend zijn. Gekeken wordt
of er iemand van de ING voorafgaand aan of na afloop van de bondsvergadering van 11 juni
aanwezig kan zijn om te problemen te bespreken en indien nodig een uitleg te geven. Onderzocht
wordt nog of in plaats van het gebruik van Inside Business het gebruik van mijnING.nl een goed
alternatief kan zijn.
Actie 3. Problemen die er nu zijn willen we inventariseren. Het verzoek aan de budgethouders om de
problemen aan Erik Tolboom door te geven.
Omvang regio
In Noord-Holland is een regionaal team in een nieuwe bezetting actief. Er is nog geen compleet
overzicht over alle regionale activiteiten. De Stedenontmoeting dreigde niet georganiseerd te worden.
Leo van Dalsen van RCT Noord-Holland heeft hierover contact opgenomen met Ronald de Groot.
Ronald heeft de verenigingen uitgenodigd en het speelschema gemaakt. De uitvoering van de
speeldag in Noord-Holland Noord was in handen van Leo van Dalsen. De Stedenontmoeting in NoordHolland Zuid was in handen van Frans Bongenaar (BV Haarlemmerleide). Budgethouder Wim
Nijmeijer was niet op de hoogte dat Frans Bongenaar in Zuid de uitvoering heeft gedaan. Hoe de
financiële afwikkeling is gegaan moet nader bekeken worden door Wim Nijmeijer. Dit bracht ons bij de
vraag of het noodzakelijk is een regio voor bepaalde regionale evenement op te delen en zo ja, wat
het minimum aantal teams moet zijn.
Actie 4. Wim Nijmeijer neemt contact op met Frans Bongenaar over de financiële afhandeling van de
Stedenontmoeting in Noord-Holland Zuid.
Actie 5. Erik Tolboom laat het sportreglement nakijken of hierin melding wordt gemaakt van een
minimum aantal teams voor een deelregio. Verwezen kan alvast worden naar artikel 707 tot
en met 712 van paragraaf 3 “Regionale kampioenschappen” uit het NBF Sportreglement.

Samenvoegen / samenwerking regio’s
Daar waar in grote regio’s met veel verenigingen en/of teams gekeken wordt naar het opdelen van de
regio voor bepaalde evenementen wordt in Noord Nederland geprobeerd een samenwerking op touw
te zetten met de regio Drenthe. Er is in samenwerking tussen Erik Tolboom en Geert Langhorst een
brief opgesteld en vanuit het bondsbureau verzonden naar alle verenigingen in Noord. De
verenigingen is gevraagd te reageren als zij bezwaar hebben tegen deze samenwerking. Dat bleek
niet het geval. Regio Drenthe heeft alle verenigingen uitgenodigd voor een vergadering en dezelfde
vraag voorgelegd. Ook vanuit Drentse verenigingen was er geen bezwaar. Geert loopt nu bij de
organisatie van de regionale trio league tegen het probleem aan dat teams van verenigingen
protesteren en dat er mogelijk binnen de regio Noord/Drenthe toch een geografische opdeling moet
komen voor bepaalde evenementen. Dit was nu net niet het idee van de samenwerking / -voeging.
Actie 6. Geert voert overleg met Willie Driezes en Karel Strijker om te bespreken hoe dit probleem is
te tackelen.
Kwalificatie voor landelijke finales
De kampioenen van de regionale finales en de beste nummers twee plaatsen zich voor de landelijke
finale. In vergelijking tot regio’s met weinig teams maken teams uit grote regio’s (met veel teams)
minder kans om zich te plaatsen voor de landelijke finale. Om de regionale evenementen
interessanter te maken is de vraag of we aan deze kwalificatiestructuur moeten blijven vasthouden.
Actie 7. De RCT’s kunnen Ronald de Groot van input te voorzien. Ronald kan deze input verwerken
in een voorstel voor het bestuur welke de mogelijke reglementswijziging kan voorleggen aan
de bondsvergadering. Natuurlijk kunnen RCT’s in overleg met de verenigingen in hun regio
namens deze verenigingen voorstellen indienen voor de bondsvergaderingen om de
reglementen aan te passen om tot een andere kwalificatiestructuur te komen voor de
landelijke finales. Het verdient de voorkeur om hierover contact te houden met de
medewerkers van het bondsbureau om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken.
Opzet Stedenontmoeting senioren en Stedenontmoeting 50+
Zo’n vier jaar geleden is er voor gekozen om bij wijze van experiment een Stedenontmoeting 50+ te
organiseren. Er is toen voor gekozen om voor de Stedenontmoeting 50+ dezelfde opzet te gebruiken
als voor de Stedenontmoeting senioren. Omdat beide evenementen met een terugloop aan
deelnemers te maken hebben wordt voorgesteld om de opzet van beide evenementen aan te passen
en de opzet van Stedenontmoeting 50+ afwijkend te laten zijn van de Stedenontmoeting senioren.
Suggesties die worden gedaan zijn kleine dames en heren teams, mixed teams, handicap of scratch
Actie 8. Suggesties vanuit de RCT’s kunnen bekend gemaakt worden bij Ronald de Groot. Ronald
onderzoekt vanuit het bondsbureau wat een andere opzet zou kunnen worden. Belangrijk is
dat ook de RCT’s hierbij betrokken worden.
Opzet Regionale Jeugd Trio League
Vanuit de regio Noord-Holland is de vraag wat de regels zijn voor de RJTL. Scratch of handicap,
aantal speeldagen, aantal te spelen games per speeldag. Wenselijk is in ieder geval om in de
voorrondes op landelijke finales volgens dezelfde opzet te spelen
Actie 9. Erik Tolboom laat het sportreglement nakijken of hierin regels zijn vastgelegd voor de opzet
van de RJTL.
Nagekomen bericht: Ronald de Groot het sportreglement nagekeken. Hierin staan algemene regels
maar geen regels specifiek voor de regionale evenementen. In het algemeen wordt er Scratch
gespeeld, maar naast het scratch klassement kan natuurlijk ook een handicap klassement worden
bijgehouden.

Verenigingskampioenschap
In het verdere verleden was het zo dat de club- en/of verenigingskampioenschappen voor het hele
land op een vaste datum/weekeinde in het jaar werd gehouden. Bowlingondernemers wilden de
mogelijkheid om het hele jaar door banen te kunnen verhuren aan recreanten. Daarom is nog voor het
aantreden van het huidige bestuur bepaald dat van de vaste datum werd afgestapt. De RCT’s vragen
zich af of er niet teruggegrepen kan worden op de vaste datum in het jaar. Of anders een voor de
ondernemers slappe periode in het jaar waarin de verenigingskampioenschappen dienen te worden
gehouden.
Actie 10. Ronald de Groot onderzoekt of het mogelijk is de verenigingskampioenschappen op een
vaste datum of een vaste periode kunnen worden geprogrammeerd. Bij dit onderzoek wordt
ook de NVB betrokken.
Toegang tot gegevens bowlers uit de regio van de RCT
De mooiste oplossing is dat er voor de RCT’s een directe toegang is tot mijnNBF voor alle bowlers uit
hun regio. Bekeken moet dan worden welke gegevens van belang zijn om beschikbaar te stellen.
Mocht het langer duren om deze functionaliteit in te bouwen in mijnNBF dan moeten de RCT’s bij
aanvang van het seizoen, als de pasjes ‘gedraaid’ zijn, aan de RCT’s worden aangeleverd.
Actie 11. Willem Dieteren levert bij aanvang van het seizoen zodra de pasgemiddelden bekend zijn
per RCT een dump aan met de benodigde gegevens van de bowlers in hun regio. Als dit al
geautomatiseerd is in mijnNBF dan verzorgt Willem een uitleg over de nieuwe functionaliteit.
Online scoreverwerking
Geert heeft in regio Noord meegedraaid in de proef van de Nationale League voor de online
scoreverwerking. Geert is enthousiast over deze proef. Scores staan direct online wanneer de
wedstrijdleider deze heeft verwerkt. Het online scoresysteem moet ingericht kunnen worden voor
allerlei verschillende competitievormen
Actie 12. RCT’s die het komend seizoen willen gaan werken met het online scoresysteem kunnen dit
kenbaar maken aan Ronald de Groot.
Wedstrijdkalender
De NBF evenementen worden in een voorlopige kalender in het najaar (november) vastgelegd.
Vervolgens hebben verenigingen en toernooiorganisatoren de mogelijkheid om tot en met februari hun
toernooien aan te melden. Bij vast stellen van de concept wedstrijdkalender willen de RCT’s ook
betrokken worden. Voordat de wedstrijdkalender naar de verenigingen gaat willen de RCT’s de
kalender inzien en van feedback voorzien. De wedstrijdkalender moet in een hele korte tijd vastgesteld
worden. De data waarop de regionale leagues mogen worden gespeeld vallen altijd samen met de
data waarop de Nationale vijfmans league. Bij het samenstellen van de nationale kalender moet
rekening worden gehouden met de EBT toernooidata (afgelopen jaar 20 toernooien). Kortom er is
weinig ruimte. We moeten ons realiseren dat het bij de vaststellen van de kalender het moeilijk is om
het iedereen naar het zin te maken. Ronald de Groot zou de concept wedstrijdkalender naar RCT’s
sturen voordat deze naar de verenigingen gaat, maar gezien de korte tijd waarbinnen de kalender
moet worden samengesteld en de beperkte ruimte op de kalender zouden RCT’s per omgaande
moeten reageren.
Actie 13. Verzoek aan de RCT’s om duidelijk te maken waar deze behoefte precies vandaan komt
zodat bezien kan worden of en hoe aan deze behoefte tegemoet kan worden gekomen.
Overig
Actie 14. Ronald en Erik vragen bij de RCT’s bij aanvang van het seizoen na hoe er gespeeld wordt,
met hoeveel teams etc.
Actie 15. Erik Tolboom kijkt na van wie we allemaal een vrijwilligersovereenkomst getekend retour
hebben. Van degene die nog ontbreken stuurt Erik deze nog op.
Actie 16. Contactgegevens van de RCT worden gepubliceerd op de site van de NBF onder
Organisatie / Bestuur en commissies / Regionale Coördinatieteams. Wijzigingen van de
contactgegevens kunnen aan Erik Tolboom worden doorgegeven.
Actie 17. Contactgegevens van de RCT worden in dit schrijven opgenomen en zodoende met elkaar
uitgewisseld.
Actie 18. Bep stuurt informatiebulletin Noord-Brabant rond. Dat kan via Erik Tolboom maar ook door
gebruik te maken van onderstaande contactlijst

Contactgegevens
Regio
Naam
Noord
Geert Langhorst
Noord-Holland

Wim Nijmeijer

Zuid-Holland

Rob Lagendijk

Zuid-Holland

Annerie Weijers

Noord-Brabant

Bep Klaassen

Noord-Brabant

Rien van de Griend

Limburg

Theo Emeleer

Telefoon
0561-431119
06-52612715
023-7432374
06-53526804
010-8224449
06-12612330
0181-659221
06-51538434
0164-610799
06-29497415
013-5052771
06-53320712
045-5259827

Mail
glanghor@xs4all.nl
w.nijmeijer@quicknet.nl
rlagendijk@ziggo.nl
annerie.weijers@chello.nl
b-klaassen@home.nl
rvdg@kabelfoon.nl
tccmemeleer@hetnet.nl

Contactgegevens zijn ook te vinden op
http://nbf.bowlen.nl/Organisatie/Bestuurencommissies/RegionaleCoördinatieteams.aspx

Actiepunten op een rij (bijgewerkt 23 mei 2011)
Nr.
Actie 1.

Actie
Edwin van Delden contact op laten nemen met ING en de budgethouders om problemen
te bespreken en door ING op te laten lossen.

Actie 2.

Edwin van Delden laten regelen dat Rob Lagendijk spullen opgestuurd krijgt om de
betaalrekening voor RCT Zuid-Holland te kunnen gebruiken.
Problemen die er nu zijn willen we inventariseren. Het verzoek aan de budgethouders om
de problemen aan Erik Tolboom door te geven.
Wim Nijmeijer neemt contact op met Frans Bongenaar over de financiële afhandeling van
de Stedenontmoeting in Noord-Holland Zuid.
Erik Tolboom laat het sportreglement nakijken of hierin melding wordt gemaakt van een
minimum aantal teams voor een deelregio.

Actie 3.
Actie 4.
Actie 5.

Actie 6.
Actie 7.

Actie 8.

Actie 9.

Actie 10.

Actie 11.

Actie 12.
Actie 13.

Geert voert overleg met Willie Driezes en Karel Strijker om te bespreken hoe dit probleem
is te tackelen.
De RCT’s kunnen Ronald de Groot van input te voorzien. Ronald kan deze input
verwerken in een voorstel voor het bestuur welke de mogelijke reglementswijziging kan
voorleggen aan de bondsvergadering. Natuurlijk kunnen RCT’s in overleg met de
verenigingen in hun regio namens deze verenigingen voorstellen indienen voor de
bondsvergaderingen om de reglementen aan te passen om tot een andere
kwalificatiestructuur te komen voor de landelijke finales. Het verdient de voorkeur om
hierover contact te houden met de medewerkers van het bondsbureau om de
mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken.
Suggesties vanuit de RCT’s kunnen bekend gemaakt worden bij Ronald de Groot. Ronald
onderzoekt vanuit het bondsbureau wat een andere opzet zou kunnen worden. Belangrijk
is dat ook de RCT’s hierbij betrokken worden.
Erik Tolboom laat het sportreglement nakijken of hierin regels zijn vastgelegd voor de
opzet van de RJTL.

Ronald de Groot onderzoekt of het mogelijk is de verenigingskampioenschappen op een
vaste datum of een vaste periode kunnen worden geprogrammeerd. Bij dit onderzoek
wordt ook de NVB betrokken.
Willem Dieteren levert bij aanvang van het seizoen zodra de pasgemiddelden bekend zijn
per RCT een dump aan met de benodigde gegevens van de bowlers in hun regio. Als dit
al geautomatiseerd is in mijnNBF dan verzorgt Willem een uitleg over de nieuwe
functionaliteit.
RCT’s die het komend seizoen willen gaan werken met het online scoresysteem kunnen
dit kenbaar maken aan Ronald de Groot.
Verzoek aan de RCT’s om duidelijk te maken waar deze behoefte precies vandaan komt
zodat bezien kan worden of en hoe aan deze behoefte tegemoet kan worden gekomen.

Follow-up
 Edwin van Delden heeft een afspraak gehad met de accountmanager van de ING.
Deze man gaat bij de ING Helpdesk na welke problemen er bij hen bekend zijn.
 ING is bereid om voorafgaand aan de bondsvergadering van 11 juni aanwezig kan zijn
om te problemen te bespreken en indien nodig een uitleg te geven. Hier blijkt
onvoldoende belangstelling voor te zijn. We gaan kijken hoe ING de problemen die
Bep ervaart kan oplossen al dan niet met hulp Edwin van Delden.
 Onderzocht wordt nog of in plaats van het gebruik van Inside Business het gebruik
van mijnING.nl een goed alternatief kan zijn.
Rob heeft kenbaar gemaakt, om verschillende redenen in verschillende rollen die Rob
binnen de bowlingwereld vervult, een bowling sabbatical te nemen.
 Noord-Brabant: problemen zijn gerelateerd aan het beveiligingscertificaat.

Een minimum aantal teams per deelregio ligt nergens vast. Verwezen kan verder worden
naar artikel 707 tot en met 712 van paragraaf 3 “Regionale kampioenschappen” uit het
NBF Sportreglement.

Ronald de Groot het sportreglement nagekeken. Hierin staan algemene regels maar geen
regels specifiek voor de regionale evenementen. In het algemeen wordt er Scratch
gespeeld, maar naast het scratch klassement kan natuurlijk ook een handicap klassement
worden bijgehouden.
Op verzoek van de ondernemers is in het verleden met toestemming van de
bondsvergadering de vaste datum op de evenementenkalender losgelaten. Onderzocht
wordt of we terug moeten naar een vaste datum of periode.
Aan de geautomatiseerde oplossing wordt gewerkt. Mocht dit nog niet voor het nieuwe
seizoen geïmplementeerd zijn dan wordt vanuit het bondsbureau bij aanvang van het
seizoen, zodra de pasgemiddelden bekend zijn een dump aangeleverd.
Verzoek van Noord-Brabant ontvangen op 21 mei 2011

OK

Nr.
Actie 14.
Actie 15.

Actie 16.

Actie 17.
Actie 18.

Actie
Ronald en Erik vragen bij de RCT’s bij aanvang van het seizoen na hoe er gespeeld
wordt, met hoeveel teams etc.
Erik Tolboom kijkt na van wie we allemaal een vrijwilligersovereenkomst getekend retour
hebben. Van degene die nog ontbreken stuurt Erik deze nog op.

Contactgegevens van de RCT worden gepubliceerd op de site van de NBF onder
Organisatie / Bestuur en commissies / Regionale Coördinatieteams. Wijzigingen van de
contactgegevens kunnen aan Erik Tolboom worden doorgegeven.
Contactgegevens van de RCT worden in dit schrijven opgenomen en zodoende met
elkaar uitgewisseld.
Bep stuurt informatiebulletin Noord-Brabant rond. Dat kan via Erik Tolboom maar ook
door gebruik te maken van onderstaande contactlijst

Follow-up

OK

Overeenkomsten Rob Lagendijk, Wim Nijmeijer, Rien van de Griend, Theo Emeleer en
Annerie Weijers zijn in ons bezit. Omdat Geert Langhorst geen coördinator en geen
budgethouder is heeft Geert de overeenkomst niet getekend. De overeenkomst voor Bep
Klaassen is op 20 mei 2011 in tweevoud op de post gegaan.
Wijziging Noord-Brabant door laten voeren.



In verslag opgenomen



Bep heeft infoblad wedstrijdleiders 2010 – 2011 op 4 mei gemaild aan Erik. Erik heeft dit
infoblad op 23 mei aan alle aanwezigen van de kennisavond doorgestuurd.





