Als bestuur en WL enige op- en aanmerkingen op de onderstaande enquête in rood aangegeven.

Enquête WBO

(werkgroep biljartontwikkeling)

Namens de WBO wil ik graag het volgende punt agenderen voor de Wedstrijdleidersvergadering van
20 april 2022: Gewenste aanpassingen regels District Eem- en Flevoland.
De WBO heeft een enquête opgesteld met 5 vragen. Deze enquête is naar alle verenigingen uit het
District gestuurd. Zowel naar de wedstrijdleider als de secretaris of andere contactpersoon namens
het bestuur.
Er zijn 25 enquêtes verstuurd op 01-02-2022.
Op 20-02-2022 werd een herinnering gestuurd aan alle geadresseerden.
Op 05-03-2022 werd aan de clubs die nog niet hadden gereageerd alsnog een herinnering gestuurd.
Op 11-03-2022 waren er 13 van de 25 verstuurde enquêtes ingevuld retour.

De resultaten per vraag.
Vr. 1. Aantal partijen bij voorwedstrijden
Huidige situatie en knelpunt.
Op dit moment worden in de PK-avondcompetitie bij de voorwedstrijden 6 partijen per speler
gespeeld en in de PK-dagcompetitie 4 partijen per speler. Een toenemend aantal verenigingen
ondervindt problemen met het organiseren van voorwedstrijden voor de avondcompetitie bij het
vinden van vrijwilligers voor het tellen en schrijven. Daar is een regel voor in het aanvullend PK
reglement. Elke vereniging die in een spelsoort en klasse leden inschrijft, neemt de verplichting op
zich om een poule voorwedstrijden in deze spelsoort en klasse te moeten organiseren. Met enige
regelmaat wordt het voorstel gedaan om spelers zelf een teller/schrijver te laten meenemen maar
we zien dat eerder als een extra complicatie, want wat doe je bijvoorbeeld als de teller/schrijver toch
niet komt op de 2e of 3e avond? Sancties naar de leden. Verplichting als jezelf deelneemt aan de
PK’s, dien je ook te tellen/schrijven. De voorwedstrijden worden ook bij steeds minder en dus
dezelfde verenigingen (actief 13 verenigingen) georganiseerd waardoor de druk bij die verenigingen
extra zwaar is. Optie: Niet organiserende verenigingen verplichten om tellers/schrijvers mee te
sturen met hun deelnemers. Tot slot worden de spelers ook steeds ouder en ervaren zij het als zwaar
om 3 partijen op een avond te spelen als de wedstrijden op 2 avonden georganiseerd worden maar
ook om 3 avonden achter elkaar te spelen als er 2 partijen per avond gespeeld worden. Er wordt juist
bij de inschrijvingen gevraagd of men op 3 avonden mag spelen, waardoor er maar 2 partijen per
avond gespeeld hoeven te worden.
Voorstel.
Net als bij de PK-dagcompetitie dat ook bij de PK-avondcompetitie de voorwedstrijden gespeeld
worden met 4 partijen per speler. Deze voorwedstrijden kunnen dan altijd op 2 avonden
georganiseerd worden waarbij iedereen 2 partijen per avond speelt.
Hoeveel deelnemers komen er dan in een poule terecht?
Bij 6 in een poule kom je 1 tegenstander dus niet tegen, wie bepaald tegen wie je nog wel of niet
speelt. Poules op alfabetische volgorde zetten, dan komen de clubgenoten elkaar tegen. Oneerlijk??
Dan net zo als op de middag indelen op verenigingen, dus zoveel mogelijk clubgenoten niet tegen
elkaar laten spelen (lukt niet altijd).
Bij 5 in een poule speelt iedereen tegen elkaar, maar zijn er nog meer locaties nodig.
Bij 4 in een poule speel je weer een dubbelpartij en kom je in de problemen als er iemand afzegt en
heb je nog meer locaties nodig.

Voor locaties met 2 tafels veranderd er qua tijdsduur niets. Hier worden nog steeds 3 rondes per
tafel gespeeld, per avond.
De antwoorden;
11 verenigingen stemden vóór
1 vereniging gaf aan geen voorkeur te hebben
1 vereniging stemde tegen ivm vermindering baromzet en omdat veel biljarters zoveel mogelijk
willen spelen. (Waar de andere verenigingen het dus niet mee eens zijn)
BESLUIT 1; De WBO stelt gezien de sterke meerderheid van de antwoorden voor om deze nieuwe
regel op de aankomende ALV op de voorgestelde wijze te bekrachtigen.

Vr. 2. Beurtenlimiet.
Huidige situatie en knelpunt.
Op dit moment geldt bij de voorwedstrijden driebanden groot 1e klas, driebanden klein 3e klas, libre
klein 4e klas en bandstoten klein 3e klas een beurtenlimiet van 75. (is al 2 jaar geleden op 60 gezet)
Bij de andere klassen, bij finales en bij competitiewedstrijden kennen we geen beurtenlimiet,
uitgezonderd in de competitie A-klasse (driebanden groot). Het gebeurt met name bij driebanden
met enige regelmaat dat partijen pas na 90 beurten of meer beslist worden, zowel in de competitie
(in de competitie zijn deze ook op 1 hand te tellen) als bij finales. Finales dienen altijd uitgespeeld te
worden. Deze daardoor lange partijen zijn voor niemand aantrekkelijk en doen een afbreuk aan het
sportieve element van wedstrijden. Het heeft ook tot gevolg dat de overige wedstrijden veel later
beginnen.
Even een check gedaan bij VW Driebanden kl. 2e kl. van dit seizoen
Over alle VW partijen (102) zijn er 6 partijen net boven de 60 brt. geëindigd.
Voorstel.
Daarom stellen we voor om voor alle wedstrijden, competitie, PK-voorwedstrijden en finales (niet
mogelijk vanwege de aankomende nieuwe software), een beurtenlimiet in te stellen van 60. De
moyennegrenzen en bijbehorende handicaps bij deze wedstrijden zijn zodanig gekozen dat partijen
rond de 50 beurten beslist zouden moeten zijn. Als een partij meer dan 60 beurten gaat duren is dat
voor niemand meer leuk, niet voor de spelers zelf maar ook niet voor de arbiters, de schrijvers en het
publiek. In vrijwel alle klassen is na 60 beurten de partij ook al ruim een uur bezig. Kortom; voor alle
klassen maximaal 60 beurten.
De antwoorden
Alle 13 verenigingen stemden vóór.
BESLUIT 2: De WBO stelt gezien de sterke meerderheid van de antwoorden voor om deze nieuwe
regel op de aankomende ALV op de voorgestelde wijze te bekrachtigen.

VR. 3. Voorwedstrijden driebanden klein
Huidige situatie en knelpunt.
Op dit moment worden de voorwedstrijden driebanden klein 3e, 2e en 1e klas aan het begin van het
nieuwe seizoen georganiseerd. Omdat de wedstrijdkalender overvol zit worden deze wedstrijden in
augustus en september in de weekenden gespeeld. Is in de Corona periode ontstaan en in overleg
gegaan. Is alleen tijdelijk ingesteld om iedereen de kans te geven toch nog de driebanden te kunnen
laten spelen. In het verleden werden deze voorwedstrijden in mei en juni aan het eind van het
voorafgaande seizoen gespeeld. Dit moest ons district van de KNBB veranderen omdat het
competitiemoyenne van invloed kan zijn op het nieuwe moyenne van een speler bij de

voorwedstrijden, omdat in mei en juni nog gewestelijke en nationale teamcompetities gespeeld
worden. Er was al besloten dat de moyennes van halverwege competitie gebruikt gaan worden, maar
vanwege de Corona nog steeds niet in praktijk kon worden gebracht. Knelpunt is dat nu in het begin
van het seizoen in een 3-tal weekenden (uit nood geboren en niet standaard) deze wedstrijden
worden gespeeld. Dit is een zware belasting voor zowel de spelers als de verenigingen die de
voorwedstrijden organiseren, zeker nu het aantal geschikte locaties beperkt is. Omdat deze
wedstrijden voor de aanvang van de competitie gepland worden is hierdoor de start van het
biljartseizoen erg vroeg en nog in het vakantieseizoen. Wat betreft vakantie periodes, die zijn ook in
mei en juni van toepassing.
Voorstel.
We stellen voor om de voorwedstrijden driebanden klein 3e, 2e en 1e klas toch aan het einde van
het voorafgaande seizoen in mei en juni te organiseren. Het aantal spelers dat dan nog in
gewestelijke en nationale finales driebanden klein moet spelen zijn op 1 hand te tellen en de kans dat
ze daar hoger spelen dan het eindmoyenne van de reguliere competitie is ook niet erg hoog. We
hebben het dan over 1 of 2 spelers die een iets te laag moyenne hebben bij de voorwedstrijden.
Mochten deze spelers naar de districtsfinale gaan dan kan alsnog hun startmoyenne daarvoor
aangepast worden. Kalender is hierop al aangepast, zoals altijd al de bedoeling was.
De antwoorden
11 verenigingen stemden vóór (1 daarvan gaf daarbij tevens aan minder wedstrijden in het weekend
te willen)
2 verenigingen stemden tegen. (1 daarvan stelde voor minder wedstrijden (bijv. 20) in de competitie
te spelen om ruimte in de agenda te creëren. De ander snapte de motivatie maar vond dat je in juni
geen wedstrijden meer moet spelen)
BESLUIT 3: De WBO stelt gezien de sterke meerderheid van de antwoorden voor om deze nieuwe
regel / afspraak op de aankomende ALV op de voorgestelde wijze te bekrachtigen.

VR. 4. Aantal spelers bij districtsfinales
Huidige situatie en knelpunt.
Op dit moment worden in de PK-avondcompetitie bij alle finales 8 spelers uitgenodigd, met
uitzondering van de 1e klasse libre, 1e klas driebanden en 1e klas bandstoten. Daar worden, als er
minder dan 16 spelers meedoen aan de voorwedstrijden een finale met 6 spelers georganiseerd. We
zien steeds vaker dat er minder deelnemers zijn bij voorwedstrijden (waaruit blijkt dat), dat er veel
afzeggingen zijn, (procentueel niet meer dan voorgaande jaren) voor de voorwedstrijden en dat er
nogal wat deelnemers uiteindelijk niet willen meedoen aan de districtsfinale (niets meer of minder
dan anders). Dit seizoen nog waren er voorwedstrijden met 9 deelnemers, 1 wenste niet mee te
doen aan de finale en alle 8 overige plaatsten zicht voor de finale. Er waren 2 poules van 6, 2
afmeldingen vanwege Corona, 1 vanwege privé omstandigheden. Wie bepaalt er dan of er 1
deelnemer niet mee mag doen. Een finale is steeds lastiger te organiseren, denk aan het oproepen
van arbiters, (arbiter coördinator heeft geen problemen met oproepen arbiters) wedstrijdleiders en
schrijvers. Ook komt er nauwelijks publiek kijken, zeker als we dat vergelijken met 10 tot 20 jaar
terug. Dat maakt het voor verenigingen financieel onaantrekkelijk om finales te organiseren. Als dit
een argument is, moeten we helemaal geen VW en Finales meer organiseren, is iedereen van het
probleem af.
Financieel?? Beter iets dan niets, helemaal geen organisatie is nog minder.
Voorstel.

Een gewenst alternatief is om alleen als er 24 of meer deelnemers zijn bij de voorwedstrijden de
finale met 8 deelnemers te spelen en in alle andere gevallen 6 spelers voor de finale uit te nodigen.
Het gaat dan om het daadwerkelijk aantal deelnemers en niet om het aantal aanmeldingen van de
voorwedstrijden.
Even dit jaar nagekeken. In alle klasse en disciplines zaten we boven de 24 deelnemers. M.u.v. Libre
1e kl.
I.v.m. Corona afmeldingen dit seizoen kunnen we er vanuit gaan dat dit volgend seizoen alleen maar
meer deelnemers zullen zijn. Dus finales allemaal met 8 deelnemers. (Zie bijgevoegde deelname
overzicht)
De antwoorden
12 verenigingen stemden vóór
1 vereniging stemde tegen (vanwege vermindering baromzet)
BESLUIT 4: De WBO stelt gezien de sterke meerderheid van de antwoorden voor om deze nieuwe
regel / afspraak op de aankomende ALV op de voorgestelde wijze te bekrachtigen.
NB: Onderdeel van dit voorstel is dat finales dan op vrijdagavond en zaterdag worden georganiseerd
ipv op zaterdag en zondag.
Hierdoor zullen de kleine verenigingen met 2 tafels geen finales meer kunnen organiseren en
verliezen een bron van inkomsten die ze hard nodig hebben.
Met 8 finalisten, zoals uit bovenstaand blijkt, zullen zij altijd op de vrijdag, zaterdag en zondag een
finale moeten organiseren.
Zelfs als het 6 deelnemers zouden zijn, moeten het overgrote merendeel van deelnemers op
zaterdag 4 partijen spelen. (Dat wordt een lange dag op zaterdag)
Daar komt nog bij dat er altijd verenigingen zijn die op vrijdagavond nog gewoon competitie spelen
en geen finale kunnen organiseren.

Vr. 5. Kledingeisen
Huidige situatie en knelpunt.
In toenemende mate zien we dat de biljarters in ons district zich minder conformeren aan de, van de
KNBB afwijkende, kledingeisen van het District Eem- en Flevoland. Zo zijn (nette) jeans door de KNBB
toegestaan terwijl we er in ons district niet mee mogen spelen. Toch wordt dat steeds meer gedaan.
Bij de KNBB is dus een ontwikkeling te zien dat men met de tijd mee wil gaan. Dit zijn de regels met
betrekking tot de kledingeisen zoals vermeld in het Spel- en Arbitragereglement 2021-2022.
Artikel 5.10 – Kledingregels geldend voor spelers.
Broek
: een nette effen lange broek of spijkerbroek (kleur is vrij).
Rok
: rok die minimaal tot de knie valt.
Overhemd of polo
: effen met korte of lange mouw.
Schoenen
: nette (sport)schoenen met sokken.
Binnen één team is het verplicht om eenheid van tenue te hebben.
Voorstel.
Wij stellen voor om de hierboven beschreven door de KNBB gehanteerde actuele kledingregels ook
binnen het district Eem- en Flevoland te gaan hanteren.
De antwoorden;
10 verenigingen stemden vóór (een aantal verenigingen gaven aan “eenheid v tenue” belangrijk te vinden)
1 vereniging gaf aan geen voorkeur te hebben

2 verenigingen stemden tegen (voor 1 daarvan was de motivatie dat zij nu speelden met overhemd
met Schotse ruit (met toestemming District) en dat wilden blijven doen. Als dat mogelijk was, waren
ze ook vóór)
BESLUIT 5: De WBO stelt gezien de sterke meerderheid van de antwoorden voor om deze nieuwe regel/
afspraak op de aankomende ALV op de voorgestelde wijze te bekrachtigen. M.a.w. ons als District te
conformeren aan de kledingeisen zoals opgesteld door de KNBB. De uitzondering voor de club met
overhemd met Schotse ruit blijft van kracht.
Hoe nu verder?
Proces om tot besluitvorming te komen.
De WBO heeft het voorwerk gedaan om meningen van de leden van het District op te halen op 5
onderwerpen. Op basis van die input hebben wij de bovengenoemde 5 besluiten geformuleerd. De WBO
vraagt de Wedstrijdleiders in deze wedstrijdleidersvergadering om akkoord te gaan met de besluiten en de
WBO te vragen deze besluiten in te brengen als agendapunt bij de eerstvolgende ALV van het District.
Op die ALV kan vervolgens op basis van de geleverde input per onderwerp een besluit worden genomen.
De nieuwe besluiten gaan dan per direct c.q. per het nieuwe seizoen in. Dit gaat niet lukken, omdat de
Voorjaarsvergadering op 11 mei plaatsvindt en de eerste voorwedstrijden al gespeeld worden vanaf 23 mei.
Dan zijn de eerste VW al ingepland.
Geert Hoogerduijn namens de WBO.
Frits Meulensteen, Marin Kamerbeek, Willem Tijsterman, Marco van Bree, Geert Hoogerduijn

