Agenda Handlers
Vergadering
Vrijdag 26 mei 2017

Datum Tijd & Locatie
Vrijdag 26 mei 2017, Eetcafé De Voorstraat, Voorstraat 13, 3628AH Kockengen

Inleiding
2017 is voor de DSDS een jaar van een nieuw begin, we hebben een nieuwe enthousiaste
Trial Commissie die zich dit jaar vooral zal toeleggen op het toekomstbestendig opzetten
van de vereniging en haar evenementen/klassementen. Dit betekent dat deze TC als
opdracht heeft om op de komende ALV te komen met een aantal voorstellen om op alle
niveaus iets te kunnen bieden voor onze leden. Dit betekent ook dat er, een jaar eerder
dan gebruikelijk, een voorstel komt voor de volgende World Trial Qualifiers.
Het afgelopen jaar is gebleken dat er behoefte is om het systeem van de Qualifiers voor de
World Trial te herzien, de Nursery en Novice bestaan veelal alleen uit een Dutch National
en de CC is ook aan verfrissing toe. Omdat wij als bestuur de Trial Commissie graag een
duidelijke richting hiervoor mee willen geven en de input van de handlers hiervoor
belangrijk is, zouden wij de handlers willen vragen deze avond bijeen te komen om tot
een drietal adviezen aan te dragen aan het bestuur:
“Hoe kunnen de World Trial Qualifiers zo aantrekkelijk
en vooral zo eerlijk mogelijk georganiseerd worden.”
"Hoe kunnen we de Nursery en Novice aantrekkelijk maken"
"Hoe ziet een goed Challenger Cup klassement er uit"
Het bestuur zal op basis van deze adviezen de TC verzoeken om een concreet plan en set
van regels samen te stellen waarmee de Qualifiers, Nursery, Novice en het CC klassement
beter aansluit bij de wensen van de handlers.

1 Challenger Cup
De challenger cup is een klassement voor klasse 1 & 2 waarbij de punten van
deelnemende particuliere wedstrijden verwerkt worden en de DSDS een maal per jaar
(september/oktober) een finale organiseert. Na 3 seizoenen CC is de tijd aangebroken om
de opzet van dit klassement eens goed te herzien, vandaar de vraag aan alle handlers;
"Hoe ziet een goed Challenger Cup klassement er uit"

2 Nursery & Novice
Zowel voor de Nursery als de Novice organiseren wij eens per jaar een Dutch National.
Voor de Novice wordt er gedurende het jaar misschien nog 1 of 2 wedstrijden door (of in
samenwerking met) de DSDS georganiseerd, Nursery wedstrijden zijn er helemaal niet.
Is er behoefte aan meer Nursery & Novice Wedstrijden? eventueel met een klassement op
basis waarvan deelname aan de Dutch National Nursery of Novice verdiend kan worden.
"Hoe kunnen we de Nursery en Novice aantrekkelijk maken"

3 Qualifiers & Open Wedstrijden
Afgelopen jaar hebben wij, zoals iedere 3 jaar, een serie van 4 qualifiers georganiseerd,
gedurende dit jaar hebben wij verschillende malen punten gehoord die handlers graag
anders zouden zien. Ook is de TC in de organisatie tegen een aantal praktische punten
aangelopen, alles bij elkaar niet onoverkomelijk, maar wij zouden graag willen weten
welke verbeteringen we in overweging zouden kunnen nemen.
“Hoe kunnen de World Trial Qualifiers zo aantrekkelijk
en vooral zo eerlijk mogelijk georganiseerd worden.”
De World Trial Qualifiers houden wij maar eens in de 3 jaar, dit betekent dat er in de 2
tussenliggende jaren niet heel veel gebeurt in de Open klasse. Graag zouden wij ook horen
wat de handlers gedurende deze periode zouden willen zien? Hierbij valt te denken aan
verlengen Qualifiers naar 2 ipv 1 jaar of een uitgebreidere kwalificatie voor de Dutch
National.

4 WVTTK
Dit is het punt waarbij men andere, nog niet besproken, punten onder de aandacht kan
brengen.

5 Tot Slot
Het bestuur van de DSDS wil iedereen bedanken voor het meedenken en hoopt dat de TC
met de suggesties uit deze vergadering kan komen tot een aantal goede voorstellen om zo
de sport voor iedereen leuk en aantrekkelijk te houden.

