Nieuwsbrief

Nr. 2 november 2017

Hierbij de 2e nieuwsbrief van ons district. De reacties op ons initiatief om de
communicatie te verbeteren door middel van een nieuwsbrief zijn overwegend positief.
Volgens planning zullen er vijf nieuwsbrieven per seizoen verschijnen.
Dubbelpartijen:
Zoals al gemeld door onze wedstrijdleider competitie in zijn weekbericht worden er nog
steeds dubbelpartijen gespeeld, waarbij het aantal te maken caramboles door diegene,
die de bewuste dubbelpartij speelt, verkeerd worden ingevuld. Dit leidt dan weer tot een
administratieve heffing en een eventuele correctie van de uitslag.
In de dag-competitie is het toegestaan, dat de dubbelpartij wordt gespeeld door een
andere speler, dan de speler die op basis van zijn moyenne deze partij eigenlijk had
moeten spelen. Dit is van toepassing indien deze speler aangeeft om fysieke reden niet in
staat is een 2e partij te spelen. De dubbelpartij wordt dan gespeeld door diegene, die op
basis van zijn moyenne de eerstvolgende is, die hiervoor in aanmerking komt.
Aanvankelijk was het niet mogelijk de uitslag bij het spelen van een afwijkende
dubbelpartij te verwerken in Biljartpoint, maar na klachten uit enkele districten is dit
inmiddels aangepast.
Nieuwe clubarbiters:
Na een aantal cursusweken heeft op zaterdag 12 november het examen voor het behalen
van het arbitersdiploma 1 (vroeger clubarbiter) plaats gevonden. Van de vijf
examenkandidaten zijn er vier geslaagd, zodat ons arbiterscorps weer is aangevuld. Wat
een weelde ten opzichte van divers andere districten. In het district Utrecht worden al
geruime tijd geen arbiters meer voor finales aangewezen, zodat de organiserende
verenigingen zelf voor arbiters moeten zorgen!!!!
Biljartpoint:
Het programma Biljartpoint, dat tot tevredenheid van velen wordt gebruikt voor de
verwerking van de gegevens van onze competities wordt door de KNBB tegen een
vergoeding, welke door de KNBB wordt betaald, aan de districten ter beschikking gesteld.
De KNBB is dus geen eigenaar van dit programma. Dit leidt ertoe, dat niet alle wijzigingen
die de KNBB zouden willen doorvoeren worden gehonoreerd. Met name het feit, dat de
divers PK’s niet zijn verwerkt in dit programma is een doorn in het oog. Inmiddels heeft de
KNBB een (gratis) juridisch adviseur, die zal onderzoeken of de KNBB eventueel dit
programma niet zelf kan aanschaffen en onderzoekt wat de financiële consequenties
hiervan zijn. Wat nog niet duidelijk is of er dan wel voldoende knowhow is om de
gewenste veranderingen door te voeren en indien dit door derden dient te gebeuren
zullen hier zeker (hoge) kosten aan verbonden zijn. Wordt vervolgd.
Najaarsvergadering district:
Op 8 november heeft de najaarsvergadering van ons district plaats gevonden. Er waren
maar liefst 8 verenigingen zonder kennisgeving afwezig!!!!!!
De penningmeester heeft het boekjaar 2016-2017 met een klein positief resultaat kunnen
afsluiten. Er wordt nog steeds gezocht naar een nieuw lid voor de FAC.
Indien partijen in de competitie worden uitgesteld wordt dit niet altijd aan de
wedstrijdleider meegedeeld, waardoor foutieve speeldata blijven vermeld, waardoor
eventuele kijkers vaak teleurgesteld worden indien zij een wedstrijd willen bezoeken.
Deze zaak zal in de wedstrijdleidersvergadering van 2018 aan de orde worden gesteld.

Kledingeisen: Hoewel de KNBB de kledingeisen heeft versoepeld betekent dit nog niet
dat de spelers de vrijheid hebben om zelf te kiezen in welke kleding zij de wedstrijden
spelen. In ons district wordt er nog steeds gespeeld in een effen zwarte pantalon, zwarte
kousen en zwarte schoenen en het verenigings-/teamtenue. Dus geen spijkerbroeken en
sportschoenen, zoals steeds vaker te zien is. Hier ligt zeker een taak voor de
verenigingsbesturen om op naleving hiervan toe te zien. Een verdere verloedering van de
biljartsport wordt hierdoor nadelig beinvloed.
Toernooien:
Het komt steeds vaker voor, dat verenigingen toernooien organiseren buiten medeweten
van het districtsbestuur om. Het bestuur heeft op zich geen enkel bezwaar tegen het
organiseren van toernooien; de speeldata hiervan mogen echter niet samenvallen met
officiële wedstrijden van het district. Ter controle hierop dienen verenigingen de door hen
te organiseren toernooien aan te melden.
Bestuur mutaties:
De voorzitter van de KNBB, dhr. Jaap Labrujere, zal aan het einde van dit seizoen
aftreden. De huidige secretaresse, mevr. Janneke Horneman, zal als voorzitter van het
district Amsterdam aftreden. Als opvolger van de gewestelijk (Midden-Nederland)
afgetreden wedstrijdleidster, Bea Stitselaar, is Gijs van Rijn aangewezen, de dagcompetitie (Gewest Midden-Nederland) wordt verzorgd door Rein Smit.
Overlegrondes KNBB-districten:
Inmiddels hebben op verschillende locaties en data de geplande overlegrondes plaats
gevonden. Hierbij kwamen o.a. de Provinciale kampioenschappen en de toekomstplannen
m.b.t. de PK’s aan de orde.
Provinciale kampioenschappen: Dit paradepaardje van de voorzitter van de KNBB
blijft een onderwerp van gesprek. Er is bij vele districten, om uiteenlopende redenen,
weerstand tegen deze plannen. Een evaluatie van de eenmalig gehouden provinciale
kampioenschappen in Noord-Brabant in 2017 is nog steeds niet gepresenteerd. Wel wordt
er gesproken over een aantal van 18% deelname van niet aangesloten deelnemers; dit
zegt echter niets over het exacte aantal deelnemers.
Wijzigingen opzet in het verspelen van de PK’s:
Er ligt een voorstel om in de nabije toekomst alle PK’s te laten verspelen met intervallen.
De intervaltabellen zullen binnenkort (begin december) op onze site worden geplaatst. Er
zijn al een aantal districten die hebben aangegeven uit de KNBB te stappen indien deze
plannen doorgaan. De KNBB wil dan met deze districten afzonderlijk om de tafel gaan
zitten om tot een eventuele oplossing (lees: lid blijven van de KNBB) te komen. Een veel
grotere impact op de PK’s zijn de plannen van de KNBB om de PK’ s open te stellen voor
niet leden. Deze betalen dan €18.= en zijn dan een jaar lid. De afdracht voor deze
“leden” aan de KNBB bedraagt dan €5.=. Of deze “leden” dan lid zijn van een vereniging
of het district is onduidelijk. De districten zijn verzocht om met hun leden overleg te
plegen over deze plannen, zodat er een beter en volledigere overzicht komt van de
standpunten van de districten.
Heeft u iets actueels te melden voor de eerstvolgende nieuwsbrief, dan graag uw reactie
aan de secretaris.
Rob Slim, secretaris

