JAARVERSLAG PDC Putten 2017-2018

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond dit seizoen uit: René Alderliesten (voorzitter), Herman Arissen
(penningmeester), Jaap van de Werfhorst (secretaris) en Henk Timmer (algemeen bestuurslid).
Algmeeen bestuurslid Timmer was aftredend en heeft zijn herverkiezing bij de ledenvergadering op
dinsdag 19 september 2017 aanvaard.
Het ledenaantal
Bij aanvang van het seizoen heeft Peter Frans Koops uit Bunschoten zich gemeld als nieuw lid. In de
loop van het seizoen volgde Ton van der Ploeg uit Baarn. Het ledenaantal: vijftien senioren en één
jeugdlid.
Onderlinge competitie
In de onderlinge competitie hebben twaalf leden van PDC Putten gespeeld. Het overgrote deel van
de deelnemers heeft het minimaal aantal partijen gespeeld (tien partijen) om in aanmerking te
komen voor een prijs. Jan van de Veen uit Nijkerk is opnieuw clubkampioen. Hij haalde maar liefst 27
punten uit zestien partijen. Henry Kieft speelde het meeste aantal partijen: zeventien partijen.
Clubcompetitie
Het zestal van PDC Putten is met afstand kampioen geworden in de eerste klasse noord Gelderland.
In de eerste klasse noord Gelderland won PDC maar liefst negen van de tien wedstrijden en werd
slechts eenmaal met het kleinste verschil (5-7) verloren. In de tweede seizoenshelft werden alle
wedstrijden gewonnen. Jan van de Veen gaf het kampioenschap nog extra glans door persoonlijk
topscorer van de gehele klasse te worden.
Sneldammen
Om de Cousijnsen bokaal werden drie sneldamavonden gespeeld. Opvallend was dat de drie
avonden door drie verschillende deelnemers zijn gewonnen. Arissen won de eerste avond,
Alderliesten de tweede en Timmer de derde en laatste sneldamavond. Op basis van de twee beste
resultaten won Herman Arissen opnieuw én voor de derde keer op rij de Cousijnsen Bokaal.
Schooldammen
Het jaarlijkse schooldammen was in Putten dit seizoen voor het eerst in de kantine van voetbalclub
SDC Putten. Bij de pupillen (groep 7 & 8) was school De Wegwijzer de beste terwijl bij de welpen
(groep 5 & 6) De Schuilplaats won. Bij het persoonlijk schooldammen waarvoor de deelnemers met
de hoogste scores waren uitgenodigd won Jesse van Doodewaard (Ichthusschool) bij de pupillen en
Lisa Jansen van De Wegwijzer bij de welpen.
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Sportmarathon
Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni openden een aantal sportverenigingen in de Putten de deuren voor de
deelnemers aan de Puttense sportmarathon. De Puttense DamClub organiseerde het dammen
waarbij van de zeventien deelnemende teams twee personen achter de damborden plaatsnamen.
Het dammen vond plaats in de kantine van sporthal ‘De Meeuwen’.
Het Honderdveld, persberichten, website en media-aandacht
Clubblad Het Honderdveld verscheen dit seizoen tweemaal: het Kerstnummer in december 2017 en
de tweede nummer bij de slotavond in april 2018. Van de verschillende damactiviteiten en toernooien, prestaties en wedstrijden zijn persberichten aan de media/kranten aangeboden die
regelmatig in de kranten en op internet te lezen waren. Op de website van PDC Putten,
www.pdcputten.nl, zijn de pers- en nieuwsberichten ook gepubliceerd.

Jaarverslag opgesteld door het bestuur van PDC Putten.
Vastgesteld in de ledenvergadering op 18 september 2018
De secretaris,
___________________
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