
Geacht bestuur, 
 

 
Sinds de districtsfinale libre 2e klasse, 23 t/m 24 november 2019, worstel ik met 
een probleem. Zal ik het wel doen, zal ik het laten, dus toch, bij deze! 

Op de tweede dag van de districtsfinale was ik getuige van een “Bouwmannetje”. 
 

 
Gerard Bouwman kwam de 2e dag niet opdagen, zonder afmelding. 
Hij bleef ook weg bij vw. bandstoten 2e klas in december 2019, zonder afmelding. 

In 2016 kwam hij bij vw. Libre 2e niet kwam opdagen, zonder afmelding. 
 
 

Tot driemaal toe zeer onsportief gedrag dat veel problemen bij de desbetreffende 
wedstrijdleiders veroorzaakte en waar veel mensen last van hadden. 

 
Op 24 november 2019 heb ik een mailtje naar de districtswedstrijdleider (Lilian) 
gestuurd met betrekking tot deze zaak, met het verzoek e.e.a. bij het bestuur in te 

brengen. Ik neem aan dat zij dat gedaan heeft. 
Tevens heeft zij mijn mailtje doorgestuurd naar de verweercommissie. 
Tot op heden heb ik van het bestuur geen enkele reactie ontvangen. 

 
 

Omdat Martin Kamerbeek lid van DOS is, heb ik in december 2019 hierover een 
paar woorden met hem gewisseld. 
Daarna werd het ook vanuit de verweercommissie stil. 

 
 

De heer Bouwman was sinds november 2019 lid van DOS, na zijn wegblijven bij de 
districtsfinale is zijn lidmaatschap bij DOS met onmiddellijke ingang opgeheven. 
Door Tex Saloon zijn sancties opgelegd, welke weet ik niet. 

 
 
Bij deze 2 verenigingen heeft men dus maatregelen genomen, maar ik vind het 

uitblijven van een reactie, van het bestuur en de verweercommissie, niet getuigen 
van een juist inzicht in deze kwalijke gebeurtenis. Ik ben nieuwsgierig wat de 

wedstrijdleiders van de verenigingen hiervan vinden. 
 
 

Het huidige sanctiebeleid t.a.v. zonder kennisgeving niet deelnemen: 
A en B zijn gewoon helder, en het kan eenieder overkomen. 

C - Het zonder kennisgeving niet deelnemen aan de wedstrijden. 
Toelichting op C.  
Wegblijven zonder kennisgeving is op zijn zachts gezegd onsportief en onbeleefd.  

De weggebleven speler ontvangt automatisch een administratieve heffing van € 
50,00 en tevens mag de vereniging desbetreffende speler, voor de betreffende 
spelsoort, voor het eerstvolgende seizoen NIET inschrijven. 

Bij herhaling binnen 5 jaar wordt een strafprocedure tegen de betreffende 
speler aangespannen. Verweer is alleen mogelijk als er echt van een noodsituatie 

sprake is, bellen of laten bellen kan namelijk bijna altijd. 



Hoe nu verder, ik ben van mening dat: 
A. In dit geval de boete en het niet meer mogen inschrijven niet helpt. Naar mijn idee 

moet deze man uitgesloten worden om aan alle PK- en teamwedstrijden de 
komende 5 jaar mee te doen. 
Dit onsportieve gedrag moet uitgebannen worden. 

 
B. De huidige tekst: “Bij herhaling binnen 5 jaar wordt een strafprocedure tegen de 

betreffende speler aangespannen. Verweer is alleen mogelijk als er echt van een 
noodsituatie sprake is, bellen of laten bellen, kan namelijk bijna altijd.” 
aangepast zou moeten worden, om voor iedereen duidelijk te maken dat een 

“bouwmannetje” nooit geaccepteerd wordt. 
 

C. Een mogelijke vervangende tekst zou kunnen zijn: De weggebleven speler 
ontvangt automatisch een administratieve heffing van € 200,00 en tevens mag de 
vereniging de desbetreffende speler, voor alle spelsoorten PK en Team, voor de 

eerstvolgende 5 seizoenen NIET inschrijven. Verweer is alleen mogelijk als er echt 
van een noodsituatie sprake is, bellen of laten bellen, kan namelijk bijna altijd. 
 

D. Wellicht is een melding naar gewest of KNBB een optie. 
 

 
 
Wilt u deze brief op de agenda zetten van de komende wedstrijdleidersvergadering. 

 
U kunt de wedstrijdleiders dan vragen zich uitspreken over het genoemde bij punt 

A, B, C en D. 
 
Met vriendelijke groet, 

Wim Meijer, wl BV DOS Harderwijk 


