
Walter alsnog op waarde geschat! 

In de afgelopen dagen heeft een clublid in vertrouwen de Commissie van Beroep benaderd 

met een acuut probleem dat nog vóór a.s. maandag, de Finale van het clubkampioenschap, 

dient te zijn opgelost. Want niet Jan Toorman maar Walter Anema zou de Lentecompetitie 

hebben moeten winnen in groep B! 

Immers Walter is met enkele anderen met hetzelfde aantal punten als hoogste geëindigd in 

de B-groep, zelfs tegen sterkere tegenstanders. Alleen het aantal door hem gespeelde 

partijen is reglementair wat te mager.                                                                                                           

Maar biedt dit voldoende grond om Walter de eerste plaats te ontzeggen? De Commissie 

van Beroep overweegt dat het Reglement bedoeld is om te garanderen dat sportiviteit, 

redelijkheid en eerlijkheid samengaan op een manier waar ieder weldenkend mens vrede 

mee kan of minstens zou moeten hebben. De CvB heeft na lang beraad geconcludeerd dat 

het huidige reglement een aanvulling verdient:  

Immers “afwezig voor club” is een term die niet alleen een halve punt oplevert maar ook 

reglementair een gespeelde partij. Maar onze wedstrijdleider heeft menige aanwezigheid 

achter het bord opgeofferd in het clubbelang door bij een even aantal maandagavondspelers 

dan zelf maar niet te spelen, of als iemand plotseling niet op kwam dagen zelf alsnog dan 

maar niet te spelen. Kortom: in Walters geval is “aanwezig voor club” een zo mogelijk nog 

zwaarder wegend argument in ons aller voordeel dan “afwezig voor club”, en dus nog meer 

reden om hem op de betreffende avond naast het halve punt ook een gespeelde partij toe te 

kennen. 

Met spoed is daarom een geheime Ledenvergadering belegd waar het bovenstaande 

reglementswijziging per acuut unaniem is aangenomen. (Misschien was u, lezer, hier niet bij, 

maar het was dan ook een geheime Ledenvergadering. Op de komende officiële 

Jaarvergadering zal ongetwijfeld unaniem bovenstaand besluit bevestigd worden). 

Tenslotte wil de CvB u nog waarschuwen, ook in het clubbelang: hoed u voor de wijze 

waarop het lid J. Toorman al heeft geprobeerd zich omhoog te werken! Drie jaar geleden 

lukte het hem nog als gedeeld eerste te eindigen in de B-groep; twee jaar geleden ging hij in 

de B-finale roemloos ten onder; vorig jaar bereikte hij de finale niet eens. Deze geschiedenis 

laat zien dat hij zijn beste tijd nu wel gehad heeft. Dit jaar bereikte hij de finale op uiterst 

laffe wijze: in plaats van zich dapper te laten verpletteren tegen onze topspelers trok hij zich 

terug op een geheime Franse camping om zo nog wat ontbrekende halfjes bijeen te 

sprokkelen. Gelukkig maar dat deze snode handelwijze nu ongedaan kan worden gemaakt 

door Walter alsnog de kans te geven die hij inhoudelijk meer dan verdient! 

                                             Namens de Commissie van Beroep, 

                                                                            Jan Toorman 


