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VDH afd. Noord Brabant
Samen staan we sterk

Officiële mededeling betreft inzet van pakwerkers op wedstrijden en examens.
VDH-afdeling Brabant 16 mei 2012
Geachte kringgroep bestuurders,.
Onlangs bereikten ons vragen over het mogen inzetten van pakwerkers die bij de NBG een regio examen
hebben afgelegd en daar de B-status hebben verkregen.
Wij hebben deze vraag voorgelegd aan de CBA- van de NBG en de CBA van de VDH
Hoewel deze regio-pakwerkers een NBG B-kwalificatie (in de regio)hebben gekregen, voldoen zij niet aan de
eisen voor wedstrijd pakwerker en mogen dus niet op VDH wedstrijden worden ingezet.
Alleen de hieronder vermelde pakwerkers voldoen aan de eisen van wedstrijdpakwerker d.w.z. onder
3 keurmeesters examen afgelegd op de nationale testdagen hetzij bij de NBG of de VDH.
Een B-licentie behaald op een regio-examen van de NBG is dus niet altijd hetzelfde als nationaal
wedstrijdpakwerker.
Let op de actuele lijst is te downloaden van de CWH

VDH-Pakwerkers

2012

NBG pakwerklicenties

2012:

Benjamin Telkamp
Bob van der Steen
Jan van Maren
Rick Huijbers
Wim van Wessel
Joeri Veth
Patrick de Beuse
Robert van Vliet

allround/A
allround/A
allround/A
allround/A
allround/A
allround/A
allround/A
allround/A

Toon Hop jr
Clenny Kogelman
Nick van de Broek
Ruben van der Wouden
Aldwin Dekker
Tom van Hiel
Dave Schiks
Jeroen de Ruiter

wedstrijd/B
wedstrijd/B
wedstrijd/B
wedstrijd/B
wedstrijd/B
wedstrijd/B
wedstrijd/B
wedstrijd/B

Chris van Dinteren
B. Biemans
Marcel van de Brink
R. Aarssen
R. Hardjoprajitno
Ed Lunenborg
Ruud Broeders
Michel van Vulpen
Raymond van Eck
Martijn Verkuil
Fabian van Aalsburg
J. Visser
Dik Jaap van de Werfhorst
S. Versteeg

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

M. Jipping
Johan Hollebeek
R. Vorstermans

B
B
B

Om problemen te voorkomen zoals het mogelijk ongeldig verklaren van de resultaten van de wedstrijd,
Verzoeken wij u beleefd doch dringend hiervan goede notitie te nemen.
Voor wat betreft de examens zijn alleen pakwerkers toegelaten met een officiële C-licentie van de VDH of de
NBG voor de NBG zie de lijst op hun website. De zogenaamde NBG verenigingspakwerker mag alleen
examen doen op de eigen NBG-club dus niet ergens anders.
Het schijnt dat in het verleden pakwerkers die niet op deze lijst(en) voorkomen toch ingezet zijn op
wedstrijden en examens van de VDH. Wij vertrouwen er op dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.

