
Vereniging Vr. 1. 
aantal 
partijen 

Vr. 2.  
max 60 
beurten 

Vr. 3.  
vw 3 
banden 
kl. Einde 
seizoen 

Vr. 4.   6 
spelers 
bij 
minder 
dan 24 
dlnmrs 

Vr 5. 
kleding 

Bijzonderheden; 
 

DOS Geen 
voorkeur 

ja ja ja ja 3; Ik vind het bijzonder vreemd dat er voor de competitie en PK’s verschillende 
moyennes gehanteerd worden. Voorbeeld: ik heb persoonlijk in de 3banden 
competitie en districtsfinale tegen de dezelfde tegenstandster gespeeld, waarbij 
zij respectievelijk 16 en 21 caramboles moest maken! Naar mijn smaak zou de 
KNBB er goed aan doen om één moyenne systeem te hanteren, neem hiervoor 
een voorbeeld aan de golfsport. 
 
5; De KNBB zou wat mij betreft in het geheel meer “met de tijd mee moeten 
gaan”. 
Ik ben op zich een liefhebber van tradities, doch de biljartsport heeft wel een 
beetje “stoffig” imago. 
 

Tex saloon ja ja ja ja ja geen 

BV Leusden Ja 
Ja:10  
Nee:1  
Geen 
mening: 1 

Ja: 11  
Nee: 1  
Geen 
mening: 
0 

ja Ja:10  
Nee:1  
Geen 
mening: 1  

ja 1.Grote voordeel is dat er minder beroep wordt gedaan op de al schaarse 
vrijwilligers die helpen met T/S 
2.Veruit de meeste leden juichen een beperking van het aantal beurten van harte 
toe! 
5.Een team dient wel eenheid uit te stralen dmv gelijke shirts of polo’s. 
Het staat een ieder vrij om toch daarnaast een nette zwarte broek en sokken 
tedragen._________________________________________________________ 

BIOS ja ja ja ja ja geen 

BV Radio ja ja ja ja nee 5. Dit betreft dan alleen de overhemden die effen moten zijn. Wij spelen met 
schotse ruit(akkoord bevonden door het District.). Deze zijn nieuwe en 
gesponsord voor alle leden die ofwel PK spelen ofwel team spelen. Wij gaan dus 
geen nieuwe overhemden aanschaffen. Met het overige zijn wij akkoord alleen 
kiezen wij ervoor om in zwarte pantalon enm zwarte schoenen te blijven spelen 
voor wat betreft ons team in de B1 



BBC ja ja nee ja ja 1.Goed voorstel   
2.Helemaal eens, 90 beurten wedstrijden slaan helemaal nergens op. Zeker als 
sommige deelnemers nog werken en de volgende dag vroeg op moeten. 
3.Wij snappen de motivatie van deze wijziging maar vinden dat je in juni geen 
wedstrijden meer moet spelen.  
4.Wellicht nog te overwegen om net als bij de dag PK tellers/schrijvers te laten 
verzorgen door de deelnemers 
5.Wij zijn blij dat ons district eindelijk een beetje meegaat met de tijd 

B 67 nee ja ja nee nee 1.Voor een aantal clubs is de bar-omzet een belangrijke bron van inkomsten. Dit 
voorstel heeft financiële gevolgen. Veel biljarters willen graag zoveel mogelijk 
spelen. Ze zitten niet voor niets op een biljartclub. 
2.Idee voor de finale: 
Gewonnen binnen de limiet: 3 punten. 
Gewonnen zonder uit te zijn (max aantal beurten): 2 punten 
3.Dit is al reeds ingepland 
4.Dit heeft financiële gevolgen voor de organiserende vereniging (zie punt 1). 
N.b. als de finale op 2 dagen is wil B’67 dit alleen op zaterdag en zondag ipv 
vrijdag en zaterdag 

BV 2 Brothers ja ja ja ja ja 1.Biljartvereniging 2 Brothers ziet nog wel een nadeel, namelijk dat je als 
deelnemer nu maar tegen vier tegenstanders speelt, en dus tegen één niet. Dat 
valt echter weg tegen het huidige nadeel dat er nu tegen één tegenstander twee 
maal gespeeld wordt. 
3.Biljartvereniging 2 Brothers geeft een zeer sterke voorkeur om dan de 
wedstrijden niet in het weekend te beleggen. 
4.Biljartvereniging 2 Brothers heeft een sterke voorkeur voor een systeem, waarin 
altijd 6 finalisten deelnemen. 

OOO ja ja ja ja ja In het kort wij zijn het eens met alle voorstellen. Dit om PK's agenda technischer 
makkelijker te maken voor mensen.  
En betreffende de kleding helemaal om biljarten toegankelijker te maken en 
vlotter over te laten komen. 

BC ‘t Trefpunt ja ja ja ja ja Geen (geprint exemplaar enquête ) 

Almere ‘83 ja ja ja ja ja geen 

Leusderkwartier ja ja ja ja ja 1. Bij voorwedstrijden zou dit ook op basis van het percentage kunnen. 



Bij de competitie krijg je gewoon de punten naar het aantal gemaakte caramboles 
net als nu. Ook geen bonus punten voor de winnaar als de het te maken aantal 
niet is gehaald. 
3. Vakantie is anders een probleem en vaak ook de verschrikkelijke warmte op 
bepaalde lokale waaronder het leusderkwartier 
5. Binnen de vereniging is verdeeldheid over het afschaffen van de zwarte  
Pantalon.  Maar wij zijn van mening dat de KNBB-regels dienen te worden gevolgd 
in deze. 
Eenheid van tenue is wel heel belangrijk, nu zie we ook vereniging met  
Geschuurde spijkerbroeken, daar is het Leusderkwartier geen voorstander van. 

BV ‘75 ja ja nee ja Geen 
voorkeur 

3.Probeer ruimte in de competitie te creëren door het spelen van minder 
wedstrijden. Bijvoorbeeld 20 wedstrijden. 

       

       

       

       

       

       

 


