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Notulen wedstrijdleidersvergadering. 

Aanwezig: van bestuur zijde O. van der Meer, A. Hoogendoorn, R. Slim, G. Hoogerduijn, 

W. van ’t End, L. Albers en H. Albers.             

De afgevaardigden van 15 verenigingen.                 

Erelid: H. Dammers 

Afwezig(m.k.): De afgevaardigden van H.N.L. en Tex Saloon.                                      

Afwezig (z.k.): De afgevaardigden van BC Dronten, BC Hoevelaken, BV B.I.O.S. 

Bosgenoegen, K.O.T. O.O.O. St. Biljart Centrum Lelystad, en Swift’71 

Opening: De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te 

heten in het bijzonder ons erelid H. Dammers. De voorzitter memoreert aan het feit dat 

het al weer twee jaar geleden is dat de laatste wedstrijdleidersvergadering in ons district 

kon worden gehouden en spreekt dan ook de hoop uit dat wij voorlopig van dit virus 

zullen worden gevrijwaard. 

Mededelingen en ingekomen stukken: De voorzitter deelt mee, dat de plannen voor 

een grondige renovatie van onze website al in een ver gevorderd stadium zijn en 

verwacht dat de “nieuwe” site aan het begin van de competitie eind augustus/ begin 

september operationeel is. De voorjaarsvergadering zal een week eerder dan gepland 

worden gehouden en wel op woensdag 11 mei. De vergaderstukken zullen dit komende 

wekend op de website worden gezet. 

Ingekomen stukken:                   

Bericht van verhindering van H.N.L. en Tex saloon. 

Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 17-04-2019:                

Deze worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de 

secretaris. 

Evaluatie competitie 2021/2022: Het was een hectisch jaar, waarin bijna  geen 

administratieve heffingen zijn opgelegd vanwege de corona perikelen. Er zijn teveel 

spelers die dubbelpartijen moeten spelen en dat geeft in de praktijk nogal eens 

problemen. Ook de commissie bezwaarschriften heeft geen heffingen opgelegd, deels 

doordat de website voor het indienen van bezwaarschriften niet goed functioneerde en 

deels door de corona perikelen. 

13 mei zijn de laatste competitiewedstrijden gepland, waarna de wedstrijden van de 

periodekampioenen zullen worden verspeeld. De kampioen wordt automatisch 

afgevaardigd naar het Gewest gevolgd door de winnaar van de beslissingswedstrijden 

van de periode kampioenen. Dit kan uiteraard alleen in die klassen waarin er twee 

afgevaardigden van ons district naar de vervolgwedstrijden gaan.                   

H. Dammers (erelid) merkt hierbij op, dat hierover niets in het betreffende aanvullende 

reglement staat vermeld. 

KNBB zaken: De voorjaarsvergadering van de KNBB zal eind mei plaats vinden. Het 

district heeft de vergaderstukken nog niet ontvangen. Diverse afgevaardigden geven aan 

dat het spelen van voorwedstrijden PK met handicap verre van ideaal is en dat hierdoor 

meestal de spelers die qua startmoyenne onderin een bepaalde klasse spelen vaak in de 

finale staan doordat hun percentage moyenne dikwijls boven de 100% ligt en ze 

daardoor in die ranglijst hoog eindigen. 

Lilian Albers geeft aan, dat de KNBB nieuwe software gaat gebruiken waarin het spelen 

met handicap is ingebouwd en dat er voorlopig geen verandering zal komen. Het enige 

wat het district kan doen is het instellen van een ondergrens voor deelname aan de PK’s 

in de laagste klassen en het invoeren van de regel dat een speler die gedegradeerd is 
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niet kan deelnemen aan een finale. Deelname van een gedegradeerde speler aan een 

finale kan alleen op uitnodiging, indien er te weinig spelers zijn voor de betreffende 

finale. 

Uitslag enquête Werkgroep Biljart Ontwikkeling (W.B.O.).                    

H. Dammers (erelid) deelt mee, dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de 

enquête en tot de slotsom is gekomen dat het hier vooral gaat om reeds eerder 

ingediende voorstellen. Volgens zijn mening is er duidelijk sprake van een afbraak van 

het biljarten in zijn totaliteit. Minder wedstrijden en finales met minder deelnemers 

maakt dit nog oninteressanter. Hierna volgt een uitvoerige discussie over o.a. de 

afnemende bereidheid om iets voor een vereniging te doen zoals tellen, schrijven, 

bardienst etc. Volgens diverse afgevaardigden is niets doen geen optie, omdat de 

maatschappij nu eenmaal verandert en mensen andere prioriteiten stellen.  

De voorzitter is van oordeel dat het merendeel der vragen retorisch is en dat men 

daardoor op voorhand al weet wat het antwoord zal zijn. Verder deelt hij mee, dat het 

bestuur en met name de wedstrijdleiding nogal wat op-en/of aanmerkingen hebben over 

de uitvoerbaarheid en haalbaarheid bij sommige items van de enquête en licht dit toe bij 

de 1e vraag van de bewuste enquête. 

Nadat de voorzitter op de 1e vraag van de enquête aangeeft waar de problemen liggen 

m.b.t. de haalbaarheid en uitvoerbaarheid is er wederom een levendige discussie. Wat 

vooral blijkt is dat de afgevaardigden niet de uitslag van de bewuste enquête hebben 

gehad en dat verder discussiëren hierover zinloos is. Besloten wordt dat de verenigingen 

alsnog de enquête met de uitslag en de op- en aanmerkingen van het bestuur krijgt 

toegezonden bij de vergaderstukken voor de voorjaarsvergadering, zodat er dan over de 

afzonderlijke vragen van de enquête kan worden gestemd. Er zal dan geen discussie 

worden gevoerd over de inhoud van de vragen. 

Wijzigingen/aanvullingen competitiereglement:            

W. van ’t End geeft aan dat in de dag-competitie er een wijziging is m.b.t. het spelen van 

dubbelpartijen door de hoogst geplaatste speler. Deze dient zijn dubbelpartij dan te 

spelen tegen de als tweede opgestelde speler van de tegenpartij. 

Dhr. H. Broere (D.O.S.) merkt op dat in art. 4 (Klasseindeling/inschrijving) staat vermeld 

20%. Deze regeling bestaat niet meer, de onder- en bovengrens wordt nu bij benadering 

op 20% gesteld. 

In Art.5 (Samenstelling van de teams) staat vermeld: competitienummer. Dit moet zijn : 

bewaarnummer 

In art.7 (Moyennebepaling nieuwe spelers) staat vermeld: artikel 7208 van het 

competitiereglement van de KNBB. Dit moet zijn: WRL Lands Competitie artikel 2.9 

Wijzigingen aanvullend reglement PK.              

Lian Albers geeft aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn in dit reglement. Het betreft 

hier voornamelijk art. 6.6. (Afvaardiging gewestelijke finales) en met name de regeling 

voor de afvaardiging van een damesteam. 

Op de overige aanvullingen(in rood aangegeven) zijn er geen opmerkingen. 

Behandeling voorstel bestuur ten aanzien van herziening systeem ter bepaling 

van de eindstand in de diverse klassen PK.          

Het voorstel van het bestuur is niet uitvoerbaar m.b.t. de software van de KNBB. Het 

enige dat het bestuur kan doen is het stellen van een ondergrens van 0.200 voor 

deelname aan PK driebanden klein. Dit zal dan ingaan in het seizoen 2023-2024, omdat 
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de inschrijvingen voor de komende PK’s driebanden klein al zijn ingeleverd en de poules 

al zijn samengesteld. 

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend:            

Er zijn geen voorstellen ingediend. 

Bespreking concept wedstrijdkalender 2022-2023.       

Lilian Albers deelt mee, dat de wedstrijdkalender van het Gewest deze week weer is 

gewijzigd en dat hierdoor ook onze kalender dient te worden aangepast. Na overleg met 

het gewest zal een aangepaste kalender eind april klaar zijn en worden gepubliceerd. 

Vaststelling datum inschrijving competitie.         

Deze wordt vastgelegd op 19 juni a.s. 

Arbitrage/Arbitragecursus.               

H. Albers deelt mee, dat dit jaar de cursus voor arbiter 2 is afgerond en dat alle 

kandidaten zijn geslaagd mede door de manier van lesgeven door de cursusleider Wiebe 

Stitselaar. Er zal worden bekeken of er voldoende belangstelling is voor het opstarten 

voor een cursus arbiter 1, arbiter2 en of arbiter 3. In dit laatste geval zal er moeten 

worden uitgezien naar een locatie met minimaal 2 biljarts. De cursusleider zal bij 

voldoende aanmeldingen opnieuw worden benaderd. 

Rondvraag: 

M. Kamerbeek (D.O.S.) vraagt aandacht voor de wijze waarop de verweerschriften 

dienen te worden ingeleverd bij de commissie. Dit staat duidelijk vermeld op de site. Bij 

een verweer dient altijd een reden van afmelding te worden vermeld. 

H.Dammers (erelid) geeft aan dat zijn kritiek op de enquête hem is ingegeven als pure 

liefhebber van het biljarten en ziet ook wel in dat de vergrijzing en de enorme afname 

van de ledenaantallen tot veranderingen zullen leiden en zegt toe daarom wel zitting te 

willen nemen in de werkgroep.  

Sluiting.               

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.35 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng en hoopt de meesten weer op de 

komende voorjaarsvergadering te mogen begroeten. 

O. van der Meer, voorzitter      R. J. Slim, secretaris 

 

Besluitenlijst.  

• Goedkeuring notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 17-04-2019 

• Toezending van de uitslag van de enquête alsmede de opmerkingen van het 

bestuur aan de verenigingen ter kennisgeving voor de komende 

voorjaarsvergadering 

• Goedkeuring wijzigingen aanvullend reglement competitie 

• Goedkeuring wijziging aanvullend reglement PK 

• Ondergrens deelname aan PK driebanden klein 0.200 

• Vaststelling datum inschrijving competitie 


