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Bestuursvoorstel 1 
Aanpassen samenspelindeling 

 
 
Om mee te kunnen doen aan de Nationale Kampioenschappen dient een samenspel uit 
tenminste 90 leden te bestaan (peildatum 1 februari). Enkele van onze huidige samenspelen 
naderen deze ondergrens en dat betekent dat er voor de liefhebbers in deze samenspelen 
een uitsluiting van de Nationale Kampioenschappen dreigt. 
 
Er is dus een noodzaak om de huidige samenspelindeling te herzien en deze voor de 
komende jaren opnieuw vast te stellen. Uitgangspunt van de bijgevoegde varianten is de 
verdeling van de leden over het speelgebied van het samenspel om zo te voorkomen dat een 
vereniging extreem voordeel of nadeel zou kunnen ondervinden in de nieuwe indeling. 
 
Variant 1 (bijlage 7b) is de huidige indeling van de losgroepen, verdeeld in een west-, oost- 
en middengroep. In relatief smalle stroken in de lengte (max. 20 km.) zullen de snelheden 
normaliter vergelijkbaar blijven, echter de tussenliggende watermassa’s kunnen aardig wat 
roet in het eten gooien. 
 
Variant 2 (bijlage 7c) is de indeling zoals we die in 2016 kenden van de losgroepen NW, ZW, 
NO en ZO. Met de verdeling van Zeeland in 2 lengtestroken van maximaal 30 km. is de 
verdeling in de breedte iets groter t.o.v. variant 1, maar is de invloed van de tussenliggende 
watermassa’s een stuk minder. 
 
Voor beide varianten is in onze ogen iets te zeggen, maar ongetwijfeld zullen er in de 
verenigingen ook nog ideeën leven hierover. Om oeverloze discussies te voorkomen op de 
avond van de vergadering, willen we de verenigingen dan ook oproepen om hun visies aan 
te geven over deze varianten. Waar mogelijk kunnen we deze visies verwerken zodat we bij 
het toesturen van de definitieve agenda enkele varianten op tafel kunnen leggen waar op de 
vergadering een definitieve keuze in gemaakt kan worden. 
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