
Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d 19 april 2017

Aanwezig: van bestuur zijde O. van der Meer, R. Slim, W. van ’t End, Mevr. L. 
Albers en G. Schipper. De afgevaardigden van 23 aangesloten 
verenigingen/stichtingen.

Afwezig (m.k.) De afgevaardigden van B.C. Dronten, BP’80, Swift ’71, BOK en 
Zeewolde. Afwezig (z.k.)  De afgevaardigden van B.C.S. 2002, De Bosrand, de 
Gooijer, K.O.T., O.O.O., d’Oranjeboom, Princesse, en Soesterkwartier.

Opening:                                                                                                                   
De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te heten. Hij 
deelt mee, dat de agenda van hedenavond zal worden aangepast, waarbij het 
agendapunt: “Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend” zal worden 
behandeld na het agendapunt: “Evaluatie competitie driebanden groot”.  

Mededelingen en ingekomen stukken:      
De secretaris deelt mee, dat de voorjaarsvergadering zal worden gehouden op woensdag 
17 mei a.s. De vergaderstukken zullen nog deze week worden aangeboden voor plaatsing
op de site van het district.

Ingekomen stukken:

 Bericht van verhindering van de afgevaardigden van de verenigingen B.C,Dronten,
BP’80, Swift’71, BOK, en Zeewolde.

 Ingezonden stuk namens de wedstrijdleiders van BV Leusden, Almere’83 en BV’75,
m.b.t. finales PK in de hogere klassen.

 Voorstel B.B.C. m.b.t. het inkorten van de partijen in de C1 klasse.
 E-mail van Almere’83 m.b.t. wijziging ondergrens in de PK driebanden klein en 

belangenverstrengeling verweercommissie/ bestuur.
 Voorstel Entre-Nous tot wijziging art. 11 in het aanvullend reglement competitie. 

(het spelen van dubbelpartijen in de laatste vier speelweken)
 Brief KNBB, commissie breedtesport, waarin voorstel tot wijziging landscompetitie 

voor teams seizoen 2017-2018.

Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 20 april 2016:                                      
De notulen van de WL-vergadering d.d. 20 april 2016 worden zonder op- en/of 
aanmerking goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

Evaluatie competitie 2016/2017                                                                              
De wedstrijdleider competitie, W. van ’t End, deelt mee, dat in sommige klassen de 
competitie nog niet is beëindigd. Per klasse gaan er twee afgevaardigden naar de 
gewestelijke finales, extra plaatsen zijn nog niet bekend.                                            
Dhr. Tijsterman (Almere’83) vraagt waar hij op onze site hierover informatie kan vinden. 
Hierop wordt geantwoord, dat deze info niet op onze site staat vermeld en dat hij hierover
dan contact moet  opnemen met de wedstrijdleider van het gewest, t.w. Mevr. B. 
Stitselaar. Verder deelt de wedstrijdleider competitie mee, dat het mogelijk kan 
voorkomen, dat een speler in het gewest een ander moyenne, dus ook een ander aantal 
caramboles moet maken dan hij in de competitie maakte. 

De wedstrijdleider PK, Lilian Albers, deelt mee, dat de PK’s voor het nieuwe seizoen net 
zijn begonnen. Ten overvloede verzoekt zij de wedstrijdleiders van de verenigingen om de
inschrijvingen vooral tijdig in te leveren en niet zoals dikwijls gebeurd op het laatste 
moment. Hierdoor ontstaan vaak voor de deelnemers vervelende situaties, waarbij zij dan
op een reservelijst worden geplaatst. Een tijdige inschrijving geeft ook meer tijd om de 
poules in te delen. Indien verenigingen meerdere spelers per klasse inschrijven bepaalt 
de vereniging welke spelers thuis spelen en niet de wedstrijdleider PK. In de dag 
competitie dienen de deelnemers ieder een schrijver c.q. teller mee te nemen. In de 
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praktijk blijkt dat dit vaak niet gebeurd. De organiserende verenigingen dienen hier op 
toe te zien en dit eventueel te melden aan de WL van het district.                                 De 
uitslagenformulieren van de gespeelde wedstrijden PK dienen door de spelers te worden 
ondertekend i.v.m. het al of niet deelnemen aan een finale.                               Dhr. W. 
Meijer (DOS) heeft moeite met het vinden van de wijzigingen in de samenstelling van de 
poules, indien deze opnieuw worden gepubliceerd op de site en stelt voor de wijzigingen 
aan te geven in een bepaalde kleur, waardoor deze wijzigingen/aanvullingen beter 
zichtbaar worden. 

K.N.B.B.-zaken:                                                                                                 
Doordat een dag voor deze vergadering een brief van de commissie breedtesport van de 
KNBB m.b.t. de wijzigingen in de landscompetitie 2017-2018 is binnengekomen leest de 
secretaris deze brief voor. De belangrijkste wijzigingen betreffen hier:

 Het spelen van dubbelpartijen met een dubbele interval.
 Het verlagen van spelers halverwege de competitie.
 Het vaststellen van een moyennetabel libre en driebanden, die voor zowel de dag-

als avondcompetitie gelijk zijn gesteld.
 Het wijzigen van de officiële klassegrenzen voor de libre landscompetitie. 

Over de voorgestelde ondergrenzen van de diverse klassen volgt een levendige discussie 
over de voor- en nadelen hiervan. De voorzitter stelt voor de voorstellen zoals nu door de 
KNBB worden gedaan m.b.t. dit item over te nemen en dit voorstel in de 
voorjaarsvergadering te behandelen. Omdat het hier om een zaak gaat die ons als 
spelers en wedstrijdleiders alle aangaat zal de secretaris deze brief in zijn geheel op de 
site van het district zetten, zodat een ieder van de inhoud hiervan kennis kan nemen om 
zo tot een juiste afweging te kunnen komen.                                         

Evaluatie competitie driebanden groot, de zgn. A-klasse:                                    
Dit seizoen is er door 11 teams aan deze competitie deelgenomen, die naar tevredenheid
is verlopen.                                                                                                                Dhr. F. 
Meulesteen (BV Leusden) merkt op, dat het hier eigenlijk gaat om een halve competitie 
en dat het z.i. niet juist is om dan spelers al in december, waarbij de overige competities 
wel halverwege zijn, te verhogen. Het aanvangsmoyenne voor vaste spelers moet worden
vastgesteld aan het einde van deze competitie. Tussentijdse verhogingen voor nieuwe 
spelers na vier wedstrijden blijft wel van toepassing. Hij verzoekt het bestuur dit voorstel 
tijdens de voorjaarsvergadering te behandelen en dan ter stemming te brengen. De 
voorzitter zegt toe dit voorstel te zullen gaan bespreken in de voorjaarsvergadering.

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend:                                         
Voorstel van de wedstrijdleiders van BV’75, BV Leusden en Almere’83. Dit voorstel betreft
een initiatief om te komen tot een ontlasting op organiserende verenigingen en arbiters 
bij finales. Alle aanwezige wedstrijdleiders hebben dit voorstel per mail ontvangen, en 
kennis kunnen nemen van de inhoud ervan.                                       Dhr. A Hoek 
(Bosgenoegen) is verbaasd, dat dit voorstel niet met het bestuur van het district en m.n. 
de wedstrijdleiding is besproken, bovendien constateert hij dat over de inhoud van dit 
voorstel nagenoeg ieder jaar wordt gediscussieerd.                             Dhr. M. Kamerbeek 
(Tex Saloon) deelt deze mening.                                                       Dhr. W. Meijer (DOS) is 
van mening, dat gezien de vergrijzing en de structurele afname van het ledenaantal en 
dus ook deelnemers aan de voorwedstrijden dit voorstel in de toekomst wel tot de 
realiteit zal kunnen leiden.                                                          De arbiter coördinator, G. 
Schipper, geeft aan, dat er tot op heden nog geen probleem is geweest met het 
aanstellen van arbiters en dat dit voorstel meer bedoeld is om de organiserende 
verenigingen te ontlasten.

De voorzitter geeft aan dit voorstel te willen steunen in de vorm van een pilot van de in 
dit voorstel genoemde klassen, indien het aantal inschrijvingen in die klassen afzonderlijk
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15 of minder deelnemers betreft. Het aantal finalisten zal dan tot 6 deelnemers worden 
gereduceerd. Dit voorstel zal in de voorjaarsvergadering worden ingediend.

Voorstel Almere’83. Almere’83 stelt voor de ondergrens van de 3e klasse driebanden 
klein, die nu is vastgesteld op 0.250 te verlagen om zo meer deelnemers in deze klasse 
te krijgen.                                                                                                               De 
voorzitter geeft aan, dat deze ondergrens juist is vastgelegd om te voorkomen, dat de 
partijen gaan uitlopen en om de organiserende verenigingen hiermee te ontlasten. Hij 
raadt aanname van dit voorstel dan ook af. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Voorstel Almere’83. Almere’83 is van mening, dat er mogelijk een belangen-
verstrengeling is tussen de functie van penningmeester van het district en het 
lidmaatschap van de commissie verweerschriften. De voorzitter geeft aan, dat de 
penningmeester nagenoeg alleen een uitvoerende functie in deze commissie heeft en dat
hij de benodigde informatie vanuit de wedstrijdcommissie krijgt aangeleverd.             Dhr. 
W. Meijer (DOS) stelt voor een oproep te doen tijdens de voorjaarsvergadering  tot de 
werving van leden voor deze commissie.                                                               Dhr. W. 
Tijsterman (Almere’83) geeft aan binnen zijn vereniging te zoeken naar leden voor 
invulling van deze functies.

Voorstel B.B.C. In de C1 klasse kunnen de partijen qua tijd nog wel eens uitlopen, 
waardoor de avonden soms laat worden. Dit wordt door sommige spelers als een nadelige
factor gezien voor het spelen in deze klasse. B.B.C stelt dan ook voor om het te maken 
aantal caramboles per speler met 15% te verlagen.                                         De 
voorzitter geeft aan, dat bij een inventarisatie van de teams die in deze klasse spelen 
blijkt, dat het merendeel der partijen op twee tafels worden gespeeld, waardoor de 
avonden minder lang worden. Bovendien zou verlaging ertoe kunnen leiden, dat de 
laagste speler een aantal caramboles moet maken dat onder de ondergrens van deze 
klasse valt. Dit is niet wenselijk. Bovendien zal verlagen van het aantal caramboles 
afbreuk doen aan deze klasse. De voorzitter stelt dan ook voor om dit voorstel van          
B. B.C. niet te honoreren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Voorstel Entre-Nous. In klassen waarin een oneven aantal teams spelen is art. 11 in het 
aanvullend reglement (het spelen van dubbelpartijen tijdens de laatste vier speelweken) 
moeilijk toepasbaar, omdat er in die klassen dan een aantal teams zijn, die een ongelijk 
aantal partijen hebben gespeeld, waardoor het bepalen van het aantal punten dat een 
team achterstaat op de koploper en de nummer twee in de rangschikking alleen door 
herberekening is vast te stellen.                                                                                 De 
voorzitter geeft aan, dat deze herberekening voor de meeste spelers te ingewikkeld is en 
daardoor alleen tot meer verwarring kan leiden. Om nu deze ongelijkheid en verdere 
discussie hierover weg te nemen heeft het bestuur besloten om art. 11 te wijzigen en dat 
het niet meer is toegestaan om in de laatste vier speelweken een dubbelpartij te spelen. 
Alleen in een noodsituatie kan in overleg met en toestemming van de wedstrijdleider 
competitie hiervan ontheffing worden verleend.

Wijzigingen/aanvullingen aanvullend competitiereglement:                              
Het betreft hier art. 11(het spelen van dubbelpartijentijdens de laatste vier speelweken 
van de competitie). Bij de behandeling van het voorstel ingediend door Entre-Nous is 
deze wijziging besproken en het bestuur stelt voor de huidige tekst, zoals deze staat 
vermeld in de laatste versie van dit aanvullend reglement, zoals gepubliceerd op de site, 
goed te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Wijzigingen/aanvullingen aanvullend reglement PK:                                            
Het betreft hier een wijziging in art. 4.11. De tekst van de voorgestelde wijziging is voor 
een ieder te lezen in het reglement, dat als laatste op de site is gepubliceerd.             Dhr.
Chr. Bonte (BV’75) vindt de wijziging ietwat te ver gaan, omdat hierbij nagenoeg altijd 
sprake is van overmacht. Het bestuur is echter van mening, dat er dan nog altijd de 
mogelijkheid bestaat tot het schrijven van een verweerschrift, waarna er dan normaliter 
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geen heffing wegens administratief verzuim wordt opgelegd. De ervaring heeft ons 
geleerd, dat men toch altijd probeert de mazen in het net te vinden in die gevallen waarin
het reglement niet voorziet of een andere invulling geeft aan de regels zoals ze bedoeld 
zijn. De vergadering gaat akkoord met de wijziging. Deze zal worden bekrachtigd tijdens 
de voorjaarsvergadering.

Bespreking concept wedstrijdkalender 2017-2018:                                               
Op enkele finales na is de wedstrijdkalender volledig ingevuld. De nog openstaande 
finales worden ter plaatste ingevuld. Het vinden van een locatie voor het spelen van de 
voorwedstrijden om de damesbokaal libre klein op 6 en 7 januari 2018 in Eemland is een 
probleem, omdat het niet is in te schatten hoeveel deelneemsters zich hiervoor opgeven. 
In de praktijk blijkt dat de keuze van de locatie voor vele deelneemsters een punt van 
overweging is om al of niet deel te nemen en dan zou het kunnen gebeuren, dat er in de 
beoogde locatie een tekort aan tafels is. Er zal nog naar een oplossing worden gezocht.

Mevr. E. de Graaf (St. B.C.L.) geeft aan, dat de finale van de damesbokaal op 19 t/m 21 
januari 2018 zal worden georganiseerd door de St. B.C.L.                                         Dhr. F. 
van Doorn (De Jol) merkt op, dat de gewestelijke finale 2e klasse bandstoten en de 
nationale finale hoofdklasse libre klein beide worden gespeeld op 6 t/m 8 april 2018. 
Hierop wordt geantwoord, dat ons district hierop geen invloed heeft.                                  

Vaststelling datum inschrijving competitie:                                                          
De datum wordt vastgesteld op 15 juni en zal tijdens de voorjaarsvergadering worden 
gemeld.

Arbitrage/Arbiterscursus:                                                                                    
Voor de komende arbiterscursus hebben zich 6, mogelijk 7 deelnemers aangemeld. In 
onderling overleg zal worden bepaald waar deze cursus zal worden gegeven, waarbij de 
mogelijkheid tot het geven van de cursus afwisselend in een locatie in Eemland en 
Flevoland wordt opengelaten.

Rondvraag:

Dhr. W. Tijsterman (Almere’83) Bij een stemming telt het aantal leden per vereniging, 
m.a.w. het aantal stemmen per vereniging is gelijk aan het aantal leden. In de statuten en
het HR staat nergens vermeld of de “grijze” leden ook stemrecht hebben. Dit zou dan in 
de huidige reglementen gewijzigd moeten worden. De secretaris antwoordt hierop dat 
een statutenwijziging notarieel moet worden vastgelegd en dat dit uiteraard kosten met 
zich meebrengt. Hij zegt toe de reglementen hierop nog eens nader te zullen bestuderen. 
Dhr. Tijsterman doet het verzoek om tijdens deze vergadering in de toekomst een korte 
pauze in te lassen.

Dhr, W. Meijer (DOS) vraagt wanneer de notulen van deze vergadering op de site voor 
een ieder ter inzage liggen. De secretaris kan hem hierover gen uitsluitsel doen.

Dhr. F. Meulesteen (BV Leusden) deelt mee, dat de voorwedstrijden hoofdklasse 
driebanden en de 1e klasse libre bij BV Leusden niet meer op twee avonden maar op drie 
avonden zullen worden gespeeld.

Sluiting:                                                                                                                    
De voorzitter sluit deze levendige vergadering om 22.45 uur en bedankt alle aanwezigen 
voor hun inbreng. Hij zal bij een volgende vergadering, die om welke reden dan ook, 
uitloopt een korte pauze inlassen. 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen,

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

1. Goedkeuring notulen Wl-vergadering d.d. 20 april 2016
2. Behandeling voorstellen KNBB in voorjaarsvergadering.
3. Behandeling voorstel BV Leusden m.b.t. vaststelling moyenne driebanden groot 

behandelen in voorjaarsvergadering.
4. Voorstel voor een pilot m.b.t de voorwedstrijden in de hogere klassen.
5. Afwijzing voorstel Almere’83 om de ondergrens PK van de 3e klasse driebanden 

klein te verlagen.
6. Afwijzing voorstel Entre-Nous m.b.t. herberekening om te komen tot een bepaling 

wanneer een team al of niet tijdens de laatste vier speelweken een dubbelpartij 
mag spelen.

7. Goedkeuring wijziging art. 11 in het aanvullend reglement competitie.
8. Goedkeuring wijziging art. 4.11 in het aanvullend reglement PK.
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