
        18 mei 2018, Ermelo 

 

Aan het bestuur en leden van district Een en Flevoland van de KNBB 

 

Gezien de toezegging van de voorzitter tijdens de wedstrijdleidersvergadering van 25 april 2018 om uit te 

zoeken hoe het zit met de ingezonden brief, die niet gepubliceerd was, en door de voorzitter wel besproken is 

tijdens de wedstrijdleidersvergadering van 2017, heb ik nog niets mogen vernemen. Vandaar dit schrijven. Dan 

is voor iedereen duidelijk waarover we het hebben. 

 

Even wat feiten op een rij: 

Op 11 april 2017 heb ik een brief ingezonden: wijzigingsvoorstel artikel 11 aanvullend reglement. 

Op 11 april 2017 reactie van de secretaris: het is voor velen dermate ingewikkeld, dat het alleen maar tot 

verwarring en problemen gaat leiden. Het ingekomen stuk is niet gepubliceerd. 

Op 19 april 2018, is het niet gepubliceerde-ingekomen stuk toch aan de orde gesteld door de voorzitter. 

Niemand van de leden wist waarover het ging. Niemand durfde wellicht daarom dan ook vragen te stellen. 

Op 5 mei 2017 zijn de notulen van de wedstrijdleidersvergadering gepubliceerd op de site. Daarin is het niet 

gepubliceerde stuk opgenomen in de lijst besproken ingezonden stukken. 

Op 7 mei 2017 heb ik een mail gestuurd met de mededeling dat de brief ‘wijzigingsvoorstel van aanvullend 

reglement 11 dubbelpartijen’ een veel betere oplossing is en dit graag alsnog wil toelichten op de 

voorjaarsvergadering. Hier is niet op gereageerd door het bestuur.  

Op 25 april 2018 heb, tijdens bespreking van de notulen van de vergadering van 2017, gevraagd waarom het 

niet gepubliceerde stuk ‘wijzigingsvoorstel aanvullend reglement 11 dubbelpartijen’ aan de orde is geweest. De 

voorzitter deed alsof hij niet wist waarover ik het had maar deed de toezegging het uit te zoeken. 

Tot zover de feiten. 

 

Waarom wilde het districtsbestuur dit ingekomen stuk niet publiceren en is het wel besproken door de 

voorzitter? In mijn schrijven staat een waterdichte manier van het bepalen voor het spelen van dubbelpartijen 

in de laatste wedstrijden. Het is heel simpel door iedereen, binnen enkele seconden, uit te voeren en in te zien 

of je een dubbelpartij mag spelen. De competitieleider hoeft dan niet meer gebeld te worden voor een 

dubbelpartij. Het zou helemaal mooi zijn als het ook op biljartpoint zou komen te staan.  

Ik zal bij de vergadering aanwezig zijn. Ik vind het fout dat een niet gepubliceerde brief aan de orde wordt 

gesteld. Deze fout kan rechtgezet worden door het op te nemen op de lijst van ingezonden stukken op de 

voorjaarsvergadering van 2018. Ik kan in een toelichting aangeven wat een mooie oplossing dit is.  

Met vriendelijke groet.  

Namens Entre Nous Ermelo, George Schipper 


