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Deze nieuwsbrief verschijnt later dan gepland, maar voor de aandachtige lezer toch
actueel met nieuwe ontwikkelingen op biljartgebied.
Verenigingsnieuws:
Het voortbestaan van de BV Garderen is ongewis nu het biljart in de “oude” locatie, t.w.
café Stam door de huidige uitbater is verwijderd en het pand nu als eetcafé wordt
geëxploiteerd.
Ditzelfde lot hangt de BV De Baggelaar boven het hoofd, nu de gemeente Nijkerk per 31
december 2018 de pacht heeft opgezegd en De Baggelaar deels zal worden gesloopt om
zo de ontsluitingsweg van de nieuwbouw aan de achterzijde van het pand te kunnen
realiseren.
De BV 2 –Brothers uit Putten beschikt sinds kort over een 2e zaal, waarin 2 biljarts zijn
geplaatst en nu een prachtige accommodatie is geworden. Of dit zal leiden tot
ledenaanwas voor de vereniging zal de toekomst uitwijzen.
Commissie verweerschriften:
Deze commissie bestaande uit Fred Prins (BV Almere’83), Martin Kamerbeek (Tex Saloon)
en Evert Suurland (BV Garderen) zijn al enige maanden tot volle tevredenheid van het
bestuur in hun functie werkzaam. Met nadruk wil het bestuur erop wijzen, dat deze
commissie alleen verweerschriften m.b.t. de voorwedstrijden PK en de eventuele
vervolgwedstrijden (finales) behandeld en dat de leden voor alle andere zaken zich moet
richten tot het bestuur.
Arbiterscursus:
De cursus voor arbiter 2 (voorheen districtsarbiter) is reeds in volle gang en op 24 maart
a.s. hopen de cursisten het examen met goed gevolg te kunnen afleggen, zodat het
district weer enige volwaardige arbiters rijker is. Bij voldoende belangstelling zal er een
nieuwe cursus worden gestart. Aspirant arbiters kunnen zich hiervoor opgeven bij Alex
Janssen.
Data wedstrijdleiders- en voorjaarsvergadering bekend.
De wedstrijdleidersvergadering zal worden gehouden op woensdag 25 april en de
voorjaarsvergadering op woensdag 23 mei. Heren bestuursleden noteer deze datum
alvast in uw agenda. De vergaderstukken zullen op de site van het district worden
geplaatst.
Jeugdtalentendag:
De KNBB heeft middels een brochure aangekondigd een jeugd-talentendag te willen
organiseren in de maanden juni en juli. Deze dagen zijn toegankelijk voor jeugdleden en
niet-jeugdleden tot 21 jaar. Indien er leden zijn die jongeren kennen die mogelijk kennis
willen maken met de biljartsport dan kunnen zij dit aan het bestuur kenbaar maken. Het
bestuur zal dan in overleg met de KNBB en biljart-accommodaties in ons district contact
opnemen om dit verder te coördineren.
De wet AVG op 25 mei 2018 van kracht.
Op deze datum wordt deze nieuwe wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
van kracht. Dit betekent dat de privacy van de leden nog beter beschermt dient te
worden. Alle gegevens, die leiden naar een persoon dienen zoveel mogelijk vermeden te
worden. Het publiceren van ledenlijsten, alsmede adresgegevens mogen niet meer
worden gedaan. Kortom: In alle gevallen waarin door een publicatie een persoon kan
worden geïdentificeerd dienen vermeden te worden. Dit geldt zelfs voor groepsfoto’s. Hoe

dit in de praktijk zal gaan werken is nog onduidelijk. Omdat de informatie over deze
nieuwe wet pas sinds kort bekend is moet het bestuur hier zich nog verder in verdiepen
en zal, indien hier meer duidelijkheid over is, op dit item terugkomen.
Uitslagenformulier PK:
Wedstrijdleiders worden vriendelijk, doch dringend verzocht, aan het einde van een serie
voorwedstrijden PK het uitslagformulier ook op de achterzijde in te vullen en door de
deelnemers te laten tekenen en ook dit deel te scannen en op te sturen naar de
wedstrijdleiding PK. Hiermee wordt de discussie of een speler eventueel al of niet
deelneemt aan een finale voorkomen. Blijft de wedstrijdleider toch in gebreke, dan
worden alle spelers geacht beschikbaar te zijn voor de vervolgwedstrijden (finale), indien
zij zich hiervoor plaatsen.
Herindeling klassen PK en intervallen:
Na een bijeenkomst op het Bondsbureau, waarbij de districten die tegen het spelen met
intervallen hebben gestemd, waren uitgenodigd om met de voorzitter van de KNBB en de
voorzitter van de commissie breedtesport hierover van gedachten te wisselen was de
weerstand bij de aanwezigen dermate groot, dat de voorzitter besloot dit onderwerp
opnieuw in de bestuursvergadering van de KNBB aan de orde te stellen, dit tot groot
ongenoegen van de voorzitter van de commissie breedtesport, die dit ook duidelijk in
woord en gebaar liet blijken.
Enige tijd hierna kwam er vanuit de KNBB het bericht, dat men had besloten de “oude”
regeling voorlopig nog in stand te houden, dus geen intervallen en samenvoeging van
diverse klassen. Het daarbij gebruikte argument was, dat het computerpakket
“Biljartpoint”, dat overigens geen eigendom van de KNBB is, niet in staat was te werken
met intervallen. Met dit argument zijn zowel de voor- als tegenstemmers voorlopig gerust
gesteld.
Verlaging halverwege de competitie;
Van diverse kanten bereiken ons berichten, dat de leden geen voorstander zijn van
verlagingen halverwege de competitie. Volgens velen werkt dit competitievervalsing in de
hand. Alleen in uitzonderlijke gevallen, na bijvoorbeeld ziekte o.d. kan hiervan worden
afgeweken. Op de wedstrijdleidersvergadering wil het bestuur deze zaak bespreekbaar
maken en daarbij de mening van de verenigingen peilen.
Deelname aan voorwedstrijden PK in 2 districten in dezelfde spelsoort.
Sinds enige tijd is het bestuur na onderzoek en informatie te weten gekomen dat er
enkele leden zijn, die zich in verschillende districten inschrijven voor deelname aan
voorwedstrijden in dezelfde spelsoort en klasse. Dit is volgens het wedstrijdreglement van
de KNBB verboden. Door deze handelswijze worden de wedstrijdleiders in de diverse
districten opgezadeld met onnodig werk, omdat indien de betreffende speler zich in het
ene district plaatst voor de gewestelijke finale hij zich bij het andere district afmeldt voor
deelname aan de voorwedstrijden en v.v. Na informatie op het Bondsbureau blijkt, dat dit
landelijk op grote schaal plaatsvindt. Het bestuur heeft besloten dat bij constatering
hiervan in overleg met het andere district er passende sanctiemaatregelen zullen worden
opgelegd, die uiteindelijk kunnen leiden tot een speelverbod. Men is dus
gewaarschuwd!!!

