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Inleiding van de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze 1e vergadering van het veteranencomité in het nieuwe 
gebouw. 

Goedkeuring verslag 40 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Kalender 2013-2014 

Mits enkele wijzigingen wordt de kalender voor volgend seizoen voorlopig goedgekeurd. 

Reglement Interteams Veteranen 

In het geval er een Bye is in een afdeling wordt de scratchscore 6 – 0. 
In de handicap moet er gespeeld worden tegen de blindscore van 4 x 175. 
Dit zal doorgegeven worden aan het Reglementencomité.  
Er wordt voorgesteld om terug naar de roots van de Intercity - plus te gaan en enkel met een handicap-
klassement te spelen. Er zal in de vorm van een enquête de mening  gevraagd worden van alle spelers. 

Evaluatie kampioenschappen 

De poging om méér deelnemers te krijgen door geldprijzen te geven is duidelijk mislukt. 
De laatste jaren zijn er steeds minder veteranen die kampioenschappen spelen. 

Kampioenschappen 2013-2014 

Er wordt voorgesteld om de individuele kampioenschappen te spelen in 8 categorieën:  A – B – C – D 
(heren en dames apart) volgens het gemiddelde en niet in leeftijdscategorieën. Er wordt ook geopteerd 
om 2 series te spelen regionaal, waarna een nationale halve finale volgt. De finale zou gespeeld worden 
op de kampioenendag. 
Van elk van de 6 gewesten zouden de eerste 2 heren en de eerste dame naar de ½ finale gaan. 

Ranking ESBC 

De tussenstand van deze ranking zal opgemaakt worden en bij Liliane Vintens zal navraag  gedaan 
worden wie ingeschreven is voor het ESBC in Munchen. 

Interteams Veteranen Plus Antwerpen 

Er zal navraag gedaan worden bij het secretariaat of alle resultaten van deze afdeling worden 
medegedeeld, en of alle verschuldigde bijdragen betaald worden. 
Indien dit niet het geval is hebben de teams van deze afdeling  geen recht op finaleplaatsen. 
Voorzitter Marc Beaufays zal contact opnemen met de verantwoordelijke van deze afdeling. 
 
Alle punten van de dagorde zijn afgewerkt, en de vergadering eindigt om 21u30. 
 
 
Raoul Vandeputte 
Voorzitter van het Veteranencomité 
 


