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Zaterdag Halve Finales NK, inhaalwedstrijden Nationale
Competitie èn uitspraak protestcommissie.
Aanstaande zaterdag is de tweede speeldag (ronde 3 en 4) van de Halve Finales NK in
Culemborg en Apeldoorn. Na vier ronden zal er ongetwijfeld enige tekening in de strijd om de acht
finaleplaatsen ontstaan. Evenals op de vorige speeldag zullen de partijen weer semi-live via
Toernooibase worden uitgezonden.
Daarnaast zijn er op zaterdag ook inhaalwedstrijden van de achtste ronde gepland in de Nationale
Competitie. Dit betreft de gestaakte wedstrijden van Dammend Tilburg vanwege een sterfgeval
(Ereklasse: Dammend Tilburg – DES Lunteren, Hoofdklasse B: Dammend Tilburg 2 – RDC
Rijnsburg). In beide ontmoetingen zijn ook een aantal partijen al vooruit gespeeld.
Ook de wedstrijden van Hijken DTC (in verband met de WK-match werden deze niet gespeeld)
worden grotendeels op 26 januari gespeeld. Dit gaat om de ontmoetingen Witte van Moort – Hijken
DTC (Ereklasse), Roden/Leek – Hijken DTC 2 en Damkring Emmeloord – Hijken DTC 3 (1e klasse
A). Betreffende de wedstrijd Witte van Moort – Hijken DTC zijn er ook drie partijen (vanwege niet
beschikbaarheid van spelers, door onder meer halve finalewedstrijden) op donderdagavond 31
januari om 19.00 uur gepland in Westerhaar. De wedstrijd Wouter Sipma – Bert Aalberts (Halve
Finale NK) mag als beide spelers dat willen, ook in de teamwedstrijd meegeteld worden.
Inmiddels heeft de protestcommissie ook een uitspraak in het protest van Witte van Moort gedaan,
betreffende het ter elfder ure niet doorgaan van de wedstrijd Witte van Moort – Hijken DTC op 12
januari. De uitspraak is als volgt:
“De op 12 januari 2019 niet gespeelde wedstrijd Witte van Moort-Hijken DTC had tegen de
achtergrond van het bestuursbesluit van 9 december 2018 niet op die datum mogen worden
vastgesteld. Het niet-opkomen van Hijken DTC op die dag, hoe afkeurenswaardig op zichzelf
overigens ook, kan daarom niet worden bestraft met toepassing van artikel 41.4 van het Spel- en
Wedstrijdreglement. Het protest wordt daarom afgewezen.
Wel heeft Witte van Moort het recht om extra gemaakte kosten die het gevolg zijn van het nietopkomen, door KNDB en Hijken DTC vergoed te krijgen, voor zover het kostenposten betreft die
binnen de KNDB als normaal declareerbaar gelden.”
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Foto: overzicht in de toernooizaal op 12 januari van de Halve Finales NK in Apeldoorn.
http://www.kndb.nl
Fotograaf: website damclub Apeldoorn.

Piet Bouma, 23 januari 2018
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