
Meting interesse en aanmelding gesloten competitie SV Krimpen 2021-2022 

Als Bestuur hebben wij geconstateerd dat het aantal deelnemers op de clubavonden achterblijft bij de 
verwachtingen. Wij willen dan ook de oude situatie in grote lijnen herstellen. 

Zoals bekend zijn wij in september jongstleden als HHC  vanwege de onduidelijkheden rondom het 
coronavirus gestart met een Keizer competitie. We denken dat het nodig is om dit nu te wijzigen. 

Met ingang van maandag 1 november gaan wij starten met één of meerdere gesloten groepen die elk 
een dubbelrondige competitie gaan spelen. Wij streven naar groepen van 8-10 personen, waarbij de 
indeling in groep A of B naar speelsterkte zal plaatsvinden. Groep C blijft volgens het Keizersysteem 
spelen. Het aantal promotie en degradatieplaatsen en het aantal prijzen wordt bepaald door de 
grootte van de gesloten groepen. Het oude competitie reglement zal weer in grote lijnen worden 
gevolgd. Hiermee verwachten wij meerdere sterke spelers over te halen om weer aan de interne 
competitie deel te nemen. 

Kun je niet spelen voor de gesloten competitie, dan bestaat de mogelijkheid om die avond aan de 
Keizer competitie deel te nemen. Deze Keizer competitie, die parallel naast het gesloten systeem wordt 
gehouden, is bestemd voor diegene die geen partij hebben en diegene die niet in een gesloten groep 
willen spelen.  Als je speelt voor de dubbelrondige competitie en ook deelneemt aan de Keizer 
competitie krijg je voor de Keizercompetitie de helft van je rangwaarde, zodat je daar niet daalt of 
stijgt. 

Wij willen daarom als Bestuur graag weten wie deel wil nemen aan de gesloten competitie. Daartoe 
dien je deze mail met de tekst 

”JA, IK WIL DEELNEMEN AAN DE GESLOTEN DUBBELRONDIGE COMPETITIE” 

Uiterlijk zondag 24 oktober aanstaande 

te retourneren aan intern wedstrijdleider Hans van Nieuwenhuizen  
 (mailadres: jvnieuwenhuizen@casema.nl).     

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de grootte en het aantal gesloten groepen worden 
vastgesteld. 

Wie niet reageert op deze mail wordt niet ingedeeld in een gesloten groep. 

Namens het Bestuur, 

Hans van Nieuwenhuizen 

 
 


