
Aan het bestuur van het district. 

Graag behandelen voor de voorwedstrijden 3e klasse driebanden en tevens als ingekomen stuk 

behandelen bij de wedstrijdleidersvergadering van 25 april 2018. 

Volgens de aanvullende reglementen, mag men niet inschrijven voor 3de klasse driebanden klein, als 

je onder de grens van 1,25 libre speelt. Ik begrijp dat ik niet mag meedoen, maar dan zou het district 

dit reglement ook strikt moeten hanteren en niet twee mensen die wel de grens van de 3de klasse 

driebanden klein hebben gehaald, maar onder de grens van de 1,25 libre spelen, mee laten doen met 

3de klasse driebanden klein. Het gaat hier om Lancelot Hoenderdos (PK libre 1,22 ranglijst) en Arend 

Hoek (PK libre 0,91 ranglijst). Het feit dat ze de grens van het driebanden wel hebben gehaald is hier 

niet van toepassing. Er staat expliciet: Spelers met een libre moyenne van 1.25 of lager mogen voor 

driebanden-klein niet inschrijven (zie geel gearceerd van het bijgevoegd reglement). Bij de 3de klasse 

driebanden groot staat het wel, zie blauw gearceerd.  

Dat ze met het team hoger hebben gespeeld telt ook niet mee (zie aanv. Reglement PK artikel 2.1).  

Eerst wordt je een jaar gestraft, omdat je onder de driebandengrens speelt en het jaar daarop niet 

mag meedoen. En dan wordt je weer gestraft, omdat je onder de 1,25 libre grens hebt gespeelt. 

Maar als je geen libre speelt mag je gewoon meedoen met driebanden. 

Voorheen was het argument, dat de partijen te lang zouden worden en dat daarom het reglement 

aangepast is. Maar nu is het maximum aantal beurten 75, dus de lengte van een partij kan niet langer 

als argument worden gehanteerd. 

Verder vindt ik het jammer, dat de KNBB druk is met leden werven en dat het district op deze manier 

het speelplezier en daarmee leden wegjaagt. 

Graag zou ik van het district opheldering willen hebben, waarom deze twee heren wel mee mogen 

doen en waarom ik niet. 

Met vriendelijk groet, 

Hillechien Adrichem 

 

 2.3. Inschrijfbeperking  

In een aantal gevallen bestaat er een beperking voor deelname aan een spelsoort en klasse, dit zijn: 

A. Spelers die op de districtsranglijst een "C", bij een bepaalde spelsoort, achter hun naam hebben staan 
mogen het eerstvolgende seizoen niet voor deze spelsoort worden ingeschreven. 

B. Spelers met een libre moyenne van 1.25 of lager mogen voor driebanden-klein niet inschrijven. Heeft een 

aanvankelijk aan de eisen voldane speler gespeeld met een moyenne lager dan 0.250 dan mag deze speler 
voor het eerstvolgende seizoen niet inschrijven voor deze spelsoort. 

C. Voor inschrijving voor driebanden-groot 3e klas dient men minimaal op de districtsranglijst driebanden-klein 
2e klas te staan, tenzij een speler een moyenne van minimaal 0,300 driebanden groot heeft. 

D. Spelers die op de nationale ranglijst libre zijn geplaatst mogen niet inschrijven voor een 
districtskampioenschap libre. 

E. Spelers die op de nationale ranglijst driebanden-groot 1e klas staan mogen niet lager inschrijven dan 
driebanden-klein hoofdklasse;  
Spelers die op de nationale ranglijst driebanden-groot 2e klas staan mogen niet lager inschrijven dan 
driebanden-klein 1e klas;  
Spelers die op de districtsranglijst driebanden-groot 3e klas staan mogen niet lager inschrijven dan 
driebanden-klein 2e klas. 

F. Dames met een moyenne gelijk of hoger dan 5.00 mogen niet inschrijven voor een PK dames- libre. 

 



Aan: Mevr. H. Adrichem 

Onderwerp: Inschrijving voorwedstrijden PK driebanden klein 3e klasse. 

Voorthuizen, 6 april 2018 

Geachte mevr. Adrichem, 

Naar aanleiding van uw email m.b.t. het niet accepteren van uw inschrijving voor de 

voorwedstrijden PK driebanden klein kan ik u meedelen, dat deze weigering niet alleen is 

gebaseerd op de reglementen, maar mede is gebaseerd op de door u behaalde resultaten 

in de afgelopen jaren. 

De mij bekende gegevens zijn: 

PK libre 13/14 moy. 1.28 in de 4e klasse.  PK driebanden 3e klasse afgemeld. 

PK libre 14/15 moy. 1.12 HD in de 4e klasse.  PK driebanden 3e klasse Nieuwe speler 

0.195 OG (onder de grens) 

PK libre 15/16 moy. 1,01 HD in de 5e klasse.  PK driebanden 3e klasse C 

PK libre 16/17 moy. 0,93 HD in de 4e klasse.  PK driebanden 3e klasse. Voldoet niet aan 

eisen, maar speelt op verzoek (OV) en eindigt op moy. 0,211 OG 

PK libre 17/18 moy. 1,08 D naar 5e klasse.  PK driebanden 3e klasse C 

De enige keer, dat u boven de 1.25 heeft gespeeld was in 2013-2014. 

Indien iemand op verzoek (OV) mee zou willen doen geeft dit eigenlijk aan, dat men in 

deze klasse niet thuis hoort, maar het een keer wil proberen. Als dan blijkt, dat men 

onder de grens van die klasse speelt mag men het daarop volgende seizoen voor deze 

klasse niet inschrijven. Het mag niet zo zijn, dat men na een jaar maar weer eens 

inschrijft op verzoek, daar is deze regeling niet voor bedoeld. 

Indien iemand net onder de grens van 1.25 libre zou spelen, dan kan inschrijving alsnog 

worden overwogen. In uw geval echter blijkt, dat u momenteel in de teamcompetitie C2 

speelt met een moyenne van 1.00. In de teamcompetitie driebanden klein is het 

moyenne na 18 partijen niet hoger dan 0.189 

Uit dit overzicht blijkt, dat er in de afgelopen jaren in uw resultaten nauwelijks 

vooruitgang is geboekt. Mede op grond hiervan is uw inschrijving niet geaccepteerd. 

Een vergelijking met andere spelers, waarvan u meent dat de inschrijving onrechtmatig 

is geaccepteerd is niet realistisch, omdat ook hier andere wegingsfactoren een rol spelen. 

U zult begrijpen dat ik op grond van de privacy hier niet verder kan over uitwijden. 

Uw mail wordt op de komende wedstrijdleidersvergadering niet als ingekomen stuk 

behandeld, omdat een individueel lid van een vereniging hier niet toe bevoegd is, dit 

dient altijd te geschieden door het bestuur van uw vereniging.  

Vr.gr. 

Rob Slim, secretaris Eem-en Flevoland. 

 

 

c.c. W. Tijsterman en L. Albers. 



Aan het districtsbestuur, 

Hartelijk dank voor de opsomming van mijn gespeelde moyennes. Als het district alle gegevens erbij 

zoekt dient men dat wel goed te doen. In het jaar 2012/2013 heb ik 1,26 gespeeld en ben 

gepromoveerd naar de 4e klasse, in het jaar 2013/2014 heb ik inderdaad 1,28 gespeeld en in het jaar 

2016/2017 telde de teammoyennes mee en daar had ik 1,25 gespeeld en was dus niet gedegradeerd. 

Dat is opgeteld dus 3 keer boven de 1,25. De voorgaande gespeelde jaren en wat ik op dit moment 

speel met team, zowel driebanden als libre, doet niets ter zake, zie aanvullend reglement artikel 2.1. 

Maar dit is helemaal niet de issue en dus ook niet relevant. 

Het onderwerp van uw brief klopt ook niet, ik heb het niet over inschrijving voor de voorwedstrijden 

PK driebanden klein 3e klasse, maar ik stuur een brief inzake  voorwedstrijden 3e  klasse driebanden 

klein. Ik zeg ook helemaal niet dat ik wil meedoen. 

Als het bestuur de brief goed gelezen had, hadden ze ook gelezen dat ik snap dat ik niet mag 

meedoen en vraag dan ook niet waarom ik geweigerd ben. Biljarten is een hobby die je voor je 

plezier uit oefent, maar het district haalt met deze manier van handelen, het plezier in het biljarten 

wel weg.  

Het punt is dat het district zijn eigen opgestelde aanvullende reglementen niet naleeft. 

Er staat expliciet dat je niet mag inschrijven als je onder de 1,25 libre gespeeld hebt (voor het gemak 

nog maar een keer bijgevoegd). En in artikel 2.1 (ook maar even bijgevoegd), staat dat de 

teammoyennes niet van invloed zijn. 

De weigering om mee te mogen doen dient wel degelijk alleen te geschieden op basis van het 

reglement, anders kun je die beter direct de prullenbak ingooien en de mensen op basis van 

willekeur, toestemming geven om deel te nemen aan de PK’s.  

Het antwoord van uw brief is, weer geen antwoord op de vraag die gesteld is, ik vind het knap, mijn 

complimenten daarvoor. 

De vraag was: Graag zou ik van het district opheldering willen hebben, waarom deze twee heren wel 

mee mogen doen en waarom ik niet. Dus een simpel, wij wegen andere zaken mee, ze hadden vorige 

jaar boven de 0,250 gespeeld (ook al klopt dat niet volgens de aanvullende reglementen) of het is op 

verzoek, was hier voldoende geweest. En geen idee over welke privacy u het heeft, de gegevens 

staan open en bloot op de site van het district. 

 

Tevens moet mij even van het hart, dat de opmerking: “Uit het overzicht blijkt, dat er in de afgelopen 

jaren in uw resultaten nauwelijks vooruitgang is geboekt. Mede op grond hiervan is uw inschrijving 

niet geaccepteerd.” op de persoon is gespeeld, en om met de woorden van het district te spreken: 

het is op zijn zachts gezegd, onsportief en onbeleefd. Ik vind het zeer onprofessioneel en een 

districtsbestuur onwaardig en slaat werkelijk nergens op. Gelukkig zegt het meer over u dan over mij.  

Hartelijk dank voor de genomen moeite om de brief op deze manier te beantwoorden. Een antwoord 

op deze brief wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

Hillechien Adrichem 

 
  



2.1. Recht op inschrijving.  

Ieder lid van de KNBB en het district heeft recht om in te schrijven voor deze kampioenschappen, mits dit lid bij 

aanvang van het seizoen 16 jaar of ouder is. Inschrijving dient te geschieden door, of namens, het bestuur van 

de vereniging waarvan de speler lid is. De inschrijving dient te geschieden op de daarvoor bestemde formulieren 

en voor de in de wedstrijdkalender genoemde sluitingsdatum voor de betreffende spelsoort en klasse. Inschrijven 

voor een bepaalde klasse of spelsoort kunnen alleen die spelers die vermeld staan op de districtsranglijst van die 

spelsoort en klasse of bij aanvang van het seizoen een competitiemoyenne hebben dat hoort in dezelfde klasse 

als waarin zij volgens de districtsranglijst thuishoren. Het eventueel behaalde moyenne in de teamcompetitie in 

een bepaalde spelsoort heeft geen enkele invloed op het moyenne dat een speler volgens de districtsranglijst 

heeft en dus ook niet bij promotie en/of degradatie, indien van toepassing. Voor spelers, die alleen in de 

dagcompetitie spelen en zich opgeven voor de PK’s (diverse klassen en spelsoorten) gelden dezelfde 

moyennegrenzen als voor spelers, die deelnemen aan de avondcompetitie. Tussen de inschrijfdatum en de 

aanvang van de voorwedstrijden zit in sommige gevallen een nogal lange periode. Het is daarom toegestaan dat 

de in die periode toegetreden nieuwe leden alsnog kunnen worden ingeschreven, mits technisch mogelijk.  

2.3. Inschrijfbeperking  

In een aantal gevallen bestaat er een beperking voor deelname aan een spelsoort en klasse, dit zijn: 

A. Spelers die op de districtsranglijst een "C", bij een bepaalde spelsoort, achter hun naam hebben staan 
mogen het eerstvolgende seizoen niet voor deze spelsoort worden ingeschreven. 

B. Spelers met een libre moyenne van 1.25 of lager mogen voor driebanden-klein niet inschrijven. Heeft een 
aanvankelijk aan de eisen voldane speler gespeeld met een moyenne lager dan 0.250 dan mag deze speler 
voor het eerstvolgende seizoen niet inschrijven voor deze spelsoort. 

C. Voor inschrijving voor driebanden-groot 3e klas dient men minimaal op de districtsranglijst driebanden-klein 
2e klas te staan, tenzij een speler een moyenne van minimaal 0,300 driebanden groot heeft. 

D. Spelers die op de nationale ranglijst libre zijn geplaatst mogen niet inschrijven voor een 
districtskampioenschap libre. 

E. Spelers die op de nationale ranglijst driebanden-groot 1e klas staan mogen niet lager inschrijven dan 
driebanden-klein hoofdklasse;  
Spelers die op de nationale ranglijst driebanden-groot 2e klas staan mogen niet lager inschrijven dan 
driebanden-klein 1e klas;  
Spelers die op de districtsranglijst driebanden-groot 3e klas staan mogen niet lager inschrijven dan 
driebanden-klein 2e klas. 

F. Dames met een moyenne gelijk of hoger dan 5.00 mogen niet inschrijven voor een PK dames- libre. 

 

 


