
  Functie : Secretaris 

 Zuidpoldersingel 52, 2645 KD Delfgauw 

 T : 015-3808656 

                  E : Huib@skpnet.nl 

    IBAN : NL73 RABO 0119 5570 61 
www.minigolfbond.nl   
 

Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation 

 
 

Geachte bestuur van de NMB, 
 
Enige tijd geleden heeft Hans Broodbakker namens onze vereniging R.M.C. De Hole Ridders de vraag 
gesteld of wij een 2e team in de LHK mogen inschrijven. Het antwoord wat wij daarop kregen was dat 
een team van onze verenging kampioen moest zijn van het district. Nu zijn wij goed de reglementen 
aan het doornemen en komen tot de conclusie dat het niet helemaal duidelijk vermeld staat dat wij 
geen 2e team op mogen geven.  
 
Het volgende staat vermeld in het wedstrijdreglement bij 8A  
  
b) Het team dat aan het einde van de competitie op de laatste plaats is geëindigd, speelt een 
promotie-/degradatiewedstrijd tegen de kampioenen uit het district, die aan hebben gegeven LHK te 
willen gaan spelen. Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein, over twee dagen in één 
weekend, en op twee verschillende baansystemen, gespeeld. Mocht er zich geen teams uit de 
districten voor de LHK hebben aangemeld voor het nieuwe seizoen, is het team dat op de laatste 
plaats is geëindigd, alsnog gerechtigd om in de LHK uit te komen. Indien de kampioenen van de 
eerste klasse wensen uit te komen in de LHK, spelen zij eventueel een beslissingswedstrijd in 
toernooivorm tegen het op de laatste plaats geëindigd team van de LHK. Als er te weinig teams 
(vanaf 2013 zes teams) in de LHK zitten mogen er zoveel teams over naar de LHK als er plaatsen zijn. 
  
c) Om in aanmerking te komen voor de LHK moeten de teams zich aan het einde van het lopende 
seizoen doch uiterlijk 1 oktober van dat jaar aanmelden voor deelname aan de LHK voor het 
volgende seizoen. 
  
e) Een vereniging kan maximaal met twee teams in de LHK uitkomen. 
 
 
 
De laatste zin onder B geeft aan dat er opgevuld gaat worden naar 6 teams er staat niet dat het 
alleen om de kampioenen gaat waarmee opgevuld wordt. Je moet dus maar aannemen dat het zo is.  
Bij C ontstaat verwarring er wordt namelijk niet verwezen naar wat onder B vermeld staat met de 
kampioenen. Jou zou dus hier kunnen interpreteren dat je een team mag opgeven.  
 
Onze conclusie is dat het onduidelijk staat beschreven in het wedstrijdreglement en wij maar aan 
moeten nemen dat het zo is. Graag zouden wij hier toch wat duidelijkheid over willen hebben 
aangezien er nieuwe leden bij ons aanmelden die graag LHK willen blijven spelen alleen dit niet 
willen voortzetten bij hun huidige vereniging. Wij zouden deze leden graag behouden voor de LHK en 
voor onze sport, we dunnen de laatste jaren erg uit. Wij zijn van mening dat dat niet de bedoeling is 
we nemen aan dat het bestuur daar net zo over denkt.  
 
We zien graag een reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens R.M.C. De Hole Ridders 
Remon Verveer Secretaris  
 


