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Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 25 april 2018 

Aanwezig: Van bestuur zijde O. van der Meer, R.Slim, W. van ’t End, Mevr. L. Albers en  

                A. Janssen. 

                De afgevaardigden van 25 verenigingen. 

Afwezig: (m.k.) Van bestuur zijde: A. Hoogendoorn   

                De afgevaardigden van B.I.O.S, Bosgenoegen en R.A.D.I.O. 

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

heten. Hij deelt mee, dat door het bedanken van Tako de Jong als webmaster de site 

tijdelijk op non actief staat en roept allen op om in zijn of haar vereniging te kijken of er 

iemand bereid is deze functie op zich te nemen. Verder meldt de voorzitter dat op 25 mei 

de nieuwe wet op de privacy in werking treedt. Het district is doende hier verder 

uitvoering aan te geven.   

Mededelingen en ingekomen stukken:  

Ingekomen stukken: 

• Mail Almere’83 

• Bericht van verhindering van de penningmeester 

• Bericht van verhindering van de afgevaardigden van B.I,O.S., Bosgenoegen en 

R.A.D.I.O. 

In de mail van Almere’83 wordt het bestuur erop gewezen, dat in de kledingeisen van de 

KNBB o.a. staat vermeld een effen pantalon. In de nieuwsbrief 2 staat echter zwarte 

pantalon, zwarte sokken en zwarte schoenen. Omdat de voorjaarsvergadering 2017 heeft 

besloten de reglementen van de KNBB te gaan volgen is dit dus niet juist. 

De voorzitter geeft aan, dat in zijn optiek er in ons district nog steeds wordt gespeeld in 

de hierboven aangehaalde kleding, en dat het volgen van de reglementen van de KNBB 

alleen betrekking had op het wedstrijdgebeuren. 

Almere ’83 geeft aan, dat het niet de juiste procedure is om na een besluit van de 

vergadering hierop weer een uitzondering c.q. aanvulling te maken. De voorzitter kan 

zich in deze mening wel vinden en stelt voor dit punt op de voorjaarsvergadering weer 

bespreekbaar te maken. 

Almere’83 is van mening, dat het bestuur niet de juiste regelgeving volgt m.b.t. de 

inschrijving voor de voorwedstrijden PK driebanden klein 3e klasse. Als voorbeeld wordt 

hier de situatie aangehaald, waarbij de inschrijving van een lid van Almere ’83 wordt 

geweigerd en de inschrijving van twee andere leden, die volgens Almere ‘83 ook niet 

voldoen aan de regels wel worden toegelaten.  

De secretaris geeft aan, dat er een uitvoerige briefwisseling is geweest met het 

betrokken lid van Almere, waarin een onderbouwing van de weigering. Voor de andere 

twee door Almere aangehaalde leden gold, dat zij wel voldeden aan de criteria, waarbij 

geldt dat er ook andere wegingsfactoren een rol hebben gespeeld. 

Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 17 april 2016:  

Dhr. G. Schipper (Entre-Nous) merkt op, dat er bij de ingekomen stukken een brief staat 

van Entre-Nous. De bedoelde brief was een eerder ingezonden notitie, die niet door de 

voorzitter behandeld diende te worden. De inhoud van de later ingezonden mail is niet 

behandeld.   
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Dhr. F. Prins (Almere ’83) merkt op, dat in de notulen staat vermeld (blz. 4 Arbitrage) 

dat de cursus bij voldoende belangstelling vanuit Flevoland ook in een accommodatie in 

Flevoland kan worden gegeven. 

Alex Janssen deelt mee, dat dit is gezegd door zijn voorganger. De cursusleider bepaalt 

altijd zelf waar de cursus wordt gegeven. In zijn geval is de locatie BV’75 het meest voor 

de hand liggend qua reistijd en voorzieningen (kopieerapparaat). etc.  Hij deelt mee 

eventueel bereid te zijn naar een accommodatie in Flevoland te komen voor het geven 

van de cursus, maar dit heeft niet zijn voorkeur. 

Dhr. F. Meulesteen (bv Leusden) merkt op, dat op blz. 5 staat vermeld, dat de 

voorwedstrijden PK hoofdklasse driebanden klein en 1e klasse libre op drie avonden 

worden verspeeld. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. 

Lilian Albers antwoordt hierop, dat het vinden van geschikte locaties voor deze specifieke 

voorwedstrijden niet makkelijk zijn te vinden en veel verenigingen dit ook niet van te 

voren opgeven. 

De notulen worden verder zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder 

dankzegging aan de secretaris. 

Evaluatie competitie 20117/2018: De meeste kampioenen in de diverse klassen zijn 

bekend. In de C3 klasse moeten nog beslissingswedstrijden worden gehouden, waarbij 

twee teams zich plaatsen voor de gewestelijke finales. In de dag-competitie wordt één 

team afgevaardigd, waarbij dit team d.m.v. een uit- en thuiswedstrijd zich kan plaatsen 

voor eventuele vervolgwedstrijden. 

Omdat er nu bij de opgave van de teams veel spelers worden opgevoerd, die eigenlijk 

niet in die klasse thuis horen worden de wedstrijdleiders verzocht op het opgaveformulier 

te vermelden welke spelers als vaste en welke spelers als reservespelers gaan spelen. 

Bovendien dient men zich te realiseren, dat spelers aan een minimum dienen te voldoen 

om in een team in een hogere klasse te kunnen spelen. 

Dhr. Bouwhuis (BOK) vindt het aantal wedstrijden in de C1 klasse dit afgelopen seizoen 

te laag en pleit voor meer wedstrijden door bv. in-loting. 

De competitieleider geeft aan dat het aantal inschrijvingen mede bepalend is voor het al 

of niet spelen van een dubbelle competitie. Dit punt heeft zeker de aandacht. 

K.N.B.B. zaken: De voorzitter meldt, dat het programma Biljartpoint zal worden 

uitgebreid door invoering van een programma voor het spelen van voorwedstrijden PK 

met intervallen. Daarnaast is een begin gemaakt met het opstellen van een nationale 

ranglijst op PK gebied. Hierdoor krijgen we meer inzicht of er ook spelers zijn die in 

andere districten voorwedstrijden spelen, hetgeen volgens de regels der KNBB verboden 

is. 

Dhr. M. Kamerbeek (Tex Saloon) was onaangenaam verrast door de verlaging 

halverwege het seizoen als gevolg van het besluit de reglementen van de KNBB te gaan 

volgen. Hij stelt voor dit punt tijdens de voorjaarsvergadering in stemming te brengen, 

waarbij hij ervoor pleit geen verlaging halverwege het seizoen door te voeren. De 

voorzitter zegt toe dit punt tijdens de voorjaarsvergadering op de agenda te zetten.   

Dhr. F. Prins (Almere’83) vraagt of de voorzitter al antwoord heeft op de vragen welke de 

voorzitter aan de KNBB zou doen n.a.v. eerder opmerkingen van Almere’83.   

Evaluatie competitie driebanden groot: Dhr. Chr. Bonte (BV’75) vindt de 

communicatie vanuit het gewest m.b.t. de vervolgwedstrijden voor de kampioen van de 

A klasse (driebanden groot) onbevredigend. Aanvankelijk ging men uit van 6 teams, wat 
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later weer werd bijgesteld. Men had dus wel een gewestelijke finale kunnen houden i.p.v. 

de nu te spelen beslissingswedstrijd (uit- en thuiswedstrijd, met eventueel nog een uit- 

en thuiswedstrijd). Hij is van mening, dat het gewest al aan het begin van de competitie 

wist in welke districten er een competitie in de A-klasse werd gespeeld. 

De wedstrijdleider competitie deelt mee, dat er in het afgelopen jaar 13 teams in de A-

klasse hebben meegedaan. Misschien wordt dit aantal groter, indien er van buiten ons 

district nog enkele teams meedoen. (Veenendaal) Op de vraag of er belangstelling 

bestaat om van de A-klasse een volledige competitie te maken is men gematigd 

optimistisch, omdat men vreest, dat het aantal wedstrijden dan teveel wordt, omdat de 

meeste spelers ook in de B-klasse hun wedstrijden spelen. 

Wijzigingen/aanvullingen competitiereglement:  

Dhr. J. van Dijk (BP’80) heeft begrepen, dat in de dag-competitie dubbelpartijen ook 

door andere spelers mogen worden gespeeld en vraagt of dit juist is. 

De voorzitter meldt dat dit alleen in de dag-competitie is toegestaan, indien een speler 

om fysieke reden geen twee partijen kan spelen. 

Het aanvullend reglement competitie wordt verder zonder op- en/of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

Wijzigingen/aanvullingen reglement PK:  

Dhr. Chr. Bonte (BV’75) geeft aan, dat het speelschema voor finales is gebaseerd op een 

finale met 8 spelers. Hij vraagt welk schema van toepassing is, indien de finale wordt 

gespeeld met 6 deelnemers. 

De voorzitter geeft aan, dat er in ons district zeer weinig finales met 6 spelers worden 

verspeeld en dat hierin nog niet is voorzien qua speelschema. 

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend: 

Er zijn geen voorstellen door verenigingen ingediend. 

Bespreking concept wedstrijdkalender 2018-2019: 

Dhr. R. Wijenberg (B’67) constateert dat de voorwedstrijden 5e klasse bandstoten wel 

erg vroeg zijn gepland en vraagt zich af of dit geen problemen geeft met geplande 

vakanties. 

Dhr. Chr. Bonte ( BV’75) deelt mee, dat zijn vereniging graag het NK libre 2e klasse wil 

organiseren op 22 t/m 24 maart 2019. Op deze data staat echter een districtsfinale bij 

Bv ’75 gepland. In overleg is besloten dat deze finale dan wordt gespeeld bij De Jol. 

Indien de KNBB de NK libre 2e klasse niet toewijst aan BV ’75 zullen zij alsnog de 

aanvankelijk geplande districtsfinale organiseren. 

De wedstrijdleider PK deelt mee, dat alle districtsfinales nu zijn ingedeeld en bedankt de 

verenigingen hierbij voor hun medewerking. De finales dag-competitie 1e -, 2e- en 3e 

klasse driebanden klein zullen worden gespeeld bij BV Leusden. 

Dhr. C. Lisseveld (St. B.C.L.) vraagt zich af of er voor de geplande voorwedstrijden in 

augustus wel voldoende schrijvers en tellers beschikbaar zijn gezien de vakantieperiode. 

De wedstrijdleider geeft aan, dat de kalender geen andere mogelijkheden open laat. 

Dhr. M. Koopman (2-brothers) merkt naar aanleiding hiervan op, dat in het grootste 

gedeelte van de maanden december en januari geen competitiewedstrijden staan 

gepland en dat dit dus enige ruimte biedt. 
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De wedstrijdleider PK geeft aan, dat deze weken worden gebruikt voor diverse 

voorwedstrijden en dus niet voor de competitie beschikbaar zijn. Naar aanleiding hiervan 

wordt het idee geopperd om de voorwedstrijden in navolging van enkele andere 

districten in de weekenden te houden. De verenigingen worden verzocht dit bij hun 

verenigingen te inventariseren, zodat het bestuur hier in de voorjaarsvergadering op 

terug kan komen. 

Dhr. W. Tijsterman (Almere ’83) merkt hierbij op dat er nu een discussie volgt over een 

totaal andere invulling van de wedstrijdkalender, hetgeen bij hem vreemd over komt.  

De wedstrijdleider PK constateert, dat het aantal spelers dat deelneemt aan de 

voorwedstrijden in de diverse klassen op het uitslagenformulier aangeven niet aan een 

eventuele finale te willen deelnemen en vindt deze ontwikkeling zorgwekkend. 

Dhr. van Maurik (H.N.L.) vindt het vreemd, dat iedereen kan inschrijven voor de 5e 

klasse libre en niet voor de 3e klasse driebanden klein. 

De wedstrijdleider PK geeft aan, dat er voor de 5e klasse libre geen ondergrens is en bij 

de 3e klasse driebanden klein wel, en er dus een inschrijfbeperking is. 

De wedstrijdleider PK meldt, dat er een nieuw uitslagen formulier is ontwikkeld door Frits 

Meulesteen en samenwerking met Frans Adrichem, dat het maken van fouten tot een 

minimum beperkt en de wedstrijdleiding veel werk uit handen neemt. De aanwezige Frits 

Meulesteen wordt dan ook bij deze hartelijk bedankt voor zijn werk hieraan. De 

wedstrijdleiders worden vriendelijk doch dringend verzocht ook de achterzijde van het 

uitslagenformulier in te vullen en gescand terug te zenden.                                         

De districtsranglijst zal aan het einde van dit seizoen op de site worden gepubliceerd.                

Vasstelling datum inschrijving competitie: Deze wordt vastgesteld op 17 juni a.s. 

Arbitrage/Arbiterscursus: Alex Janssen deelt mee, dat alle districtsfinales weer door 

geclassificeerde arbiters zijn bemand. De cursus voor arbiter 1 is door vier personen met 

goed gevolg afgerond.  

F. Prins (Almere’83) , één der cursisten, meldt dat hij de cursus zeer leerzaam vond en 

dat hij deze cursus zeker bij geïnteresseerden kan aanbevelen. 

Rondvraag: 

Dhr. F. Prins(Almere’83) vraagt of het mogelijk is de notulen eerder op de site te zetten, 

zodat men kennis kan nemen van hetgeen is besproken tijdens deze vergadering.         

De secretaris is het met hem eens en zal hiervoor zorgen. 

Dhr. Chr. Bonte (BV’ 75) vraagt of het mogelijk is om tijdens voorwedstrijden PK leden 

van dezelfde vereniging de laatste wedstrijd niet tegen elkaar te laten spelen om zo 

competitievervalsing tegen te gaan. 

De voorzitter geeft aan, dat in de praktijk blijkt dat in het vermelde voorbeeld er 

nauwelijks van competitievervalsing sprake is, en dat uit praktische overwegingen dit 

niet altijd is te voorkomen. 

Dhr. F. Meulesteen (BV Leusden) merkt op dat in de toekomst er 2 personen moeten 

komen die het technische gedeelte van de site gaan beheren en dat de documenten die 

op de site komen, worden geplaatst door de betreffende bestuursleden. Op deze manier 

wordt voorkomen dat het bestuur wordt “gegijzeld”, indien één der beheerders stopt. 

Verder vraagt hij weer aandacht van het item betreffende het aantal te spelen 

voorwedstrijden PK en ziet nog steeds veel voordelen in het terugbrengen van dit aantal 

tot vier. 
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Dhr. M. Kamerbeek (Tex Saloon) vraagt of het mogelijk is de berichtgeving naar de 

verenigingen toe, nu de site buiten werking is, naar meerdere personen binnen de 

vereniging te sturen waardoor men niet afhankelijk wordt van één persoon. 

Lilian Albers geeft aan, dat bij vele verenigingen de secretaris en de wedstrijdleider één 

en dezelfde persoon zijn, dus dan wordt dit moeilijker. De verwachting is dat de site 

binnen afzienbare tijd weer operationeel is, waardoor deze problematiek niet speelt. 

Sluiting: De voorzitter deelt mee, dat de sluiting van De Baggelaar tot op heden nog niet 

aan de orde is. Dit om een einde te maken aan een geruchtenstroom binnen het district. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.25 uur door allen 

een goede thuisreis te wensen en hoopt de meesten van de nu aanwezigen op de 

voorjaarsvergadering weer te mogen begroeten. 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

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

 

Besluitenlijst: 

• Aanpassing kledingeisen presenteren op voorjaarsvergadering. 

• Goedkeuring notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 17 april 2016 

• Verlaging halverwege het seizoen plaatsen op agenda voorjaarsvergadering. 

• Goedkeuring aanvullend reglement competitie 2018-2019 

• Goedkeuring aanvullend reglement PK 2018-2019 

                       

 


