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Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 17 april 2019 

Aanwezig van bestuur zijde: O. van der Meer, A. Hoogendoorn, R. Slim, W. van ’t End, A. 

Janssen en mevr. L. Albers. 

De afgevaardigden van 21 verenigingen. 

Ereleden: H. Dammers 

Opening: 

De voorzitter opent om precies 20.00 uur de vergadering door alle aanwezigen van harte 

welkom te heten. In het bijzonder een woord van welkom voor ons erelid H. Dammers. 

De voorzitter geeft aan dat dit een bijzondere avond is gezien het feit, dat dit de laatste 

vergadering is , die in deze lokaliteit wordt gehouden vanwege de sluiting van de 

Baggelaar. Als tijdelijke oplossing kunnen we de eerstvolgende ledenvergadering houden 

bij BV’75. Indien er verenigingen zijn, die menen dat een ledenvergadering ook in hun 

lokaliteit kan worden gehouden, worden zij verzocht dit te melden aan het bestuur. De 

kersverse Nederlands kampioen bandstoten 4e klasse, R. Bos (Tex Saloon) wordt door de 

voorzitter gefeliciteerd met zijn kampioenschap. 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

Mededelingen: De voorzitter deelt mee, dat de heer F. Prins (Almere’83) heeft 

aangegeven zijn werkzaamheden voor de commissie verweerschriften te staken. Het 

bestuur is dus op zoek naar een vervanger. Een mogelijke kandidaat kan nog 

hedenavond contact opnemen met de heer M. Kamerbeek voor nadere informatie over 

deze functie.  Door het overlijden van de heer K. Post is er ook een vacature ontstaan in 

de F.A.C. (Financiële Advies Commissie). Ook voor deze commissie wordt dus een 

kandidaat gezocht. 

Ingekomen stukken: 

• Mail van B.B.C. m.b.t. wijziging/aanvulling in art. 13 in het aanvullend reglement 

competitie (Taken teamleider). Dit zal worden behandeld bij agendapunt 6 

• Verzoek van de heer F. Meulensteen (BV Leusden) om uitslag van de door hem 

uitgevoerde enquête en een korte toelichting hierop te geven. Dit wordt 

behandeld bij agendapunt 8                                        

Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 25-04-2018: 

Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen op deze notulen, waarbij deze 

worden goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

Evaluatie competitie 2018-2019 

De heer W. van ’t End deelt mee, dat de competitie in vele klassen is beëindigd en de 

kampioenen dus bekend zijn . In de C3 klasse moeten nog beslissing wedstrijden worden 

gespeeld. De kampioen van de A1 klasse gaat rechtstreeks naar de gewestelijke finales, 

dit in tegenstelling tot vorig seizoen, waarbij nog een beslissing wedstrijd gespeeld moest 

worden tegen de kampioen van een ander district. 

Mevr. L. Albers deelt mee, dat het afgelopen jaar de PK’s in de diverse spelsoorten goed 

is verlopen. Doordat nu gespeeld gaat worden met intervallen en voor het indelen van de 

poules de behaalde moyennes van de competitie voor het bepalen van het startmoyenne 

meetellen is de inschrijving verschoven naar 1 mei. Doordat de voorwedstrijden nu half 

augustus beginnen en de voorwedstrijden libre en bandstoten elkaar bijna overlappen 

komt er bij sommige verenigingen wel enige druk te liggen m.b.t. het aanstellen van 
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schrijvers en tellers. Voor sommige verenigingen word het organiseren van 

voorwedstrijden door een gebrek aan beschikbare leden zelfs onmogelijk. Misschien 

moeten de deelnemers wel verplicht worden een teller of schrijver mee te nemen, indien 

zij aan voorwedstrijden deelnemen in navolging van hetgeen in de dag-competitie 

gebruikelijk is. Om hierover een discussie te mijden stelt de voorzitter voor dit punt aan 

te houden. Het bestuur zal tijdens de voorjaarsvergadering hierover een voorstel doen. 

Het voorstel vanuit de vergadering om de komende jaren de uiterste datum van 

inschrijving voor alle disciplines (libre, driebanden en bandstoten) op 1 juni te stellen zal 

nader worden bekeken. 

KNVB zaken: 

Mevr. L. Albers deelt mee, dat zij samen met de heer W. van ’t End op zaterdag 13 april 

naar een bijeenkomst is geweest te Nieuwegein, waar het nieuwe programma BiljartProf 

werd gepresenteerd. Dit programma is door de KNBB aangeschaft om de voorwedstrijden 

PK’s gespeeld met intervallen te kunnen verwerken. Het contract met BiljartPoint is door 

de KNBB met één jaar verlengd, zodat de competitie-uitslagen 2019-2020 nog in dit 

programma kunnen worden ingevoerd. 

De inschrijving van de hoofdklassers voor de PK’s moeten via de wedstrijdleiding van het 

district worden gedaan. De KNBB zorgt dan voor de indeling van de poules. Op de vraag 

of het bekend is of er dan ook inschrijfgeld betaald moet worden wordt geantwoord, dat 

dit niet bekend is, maar in het geval er wel inschrijfgelden betaald dienen te worden zal 

het district dit voor haar rekening nemen. 

Dhr. H. Dammers (erelid) vindt het spelen van PK’s met intervallen een zwaktebod van 

de KNBB en vindt het onbegrijpelijk, dat de laagste klassen worden opgeheven terwijl 

80% van alle leden van de KNBB een moyenne heeft van 2 of lager. Juist op deze groep 

zou de KNBB zicht moeten richten.  

Wijzigingen aanvullend reglement competitie: 

Het ingediende verzoek van B.B.C. om in art 13 een aanvulling te doen door ook in de 

A1- klasse bij het spelen op twee biljarts de bezoekende partij te laten assisteren bij het 

tellen en schrijven wordt gehonoreerd. Wel wordt benadrukt, dat beide partijen hierbij 

voorafgaande aan de wedstrijden akkoord moeten gaan met het spelen op 2 tafels. Het 

blijft dus een verzoek. 

Dhr. A. van Dronkelaar (2-Brothers) vraagt of art. 15 (dag-competitie) al is aangepast. 

Het betreft hier de berekening van de moyennes van de dag- en/of avondcompetitie.    

De secretaris geeft aan hier nogmaals naar te kijken en eventueel aan te passen. 

Niemand van de aanwezigen heeft verder op- of aanmerkingen zodat dit aanvullend 

reglement ter goedkeuring aan de voorjaarsvergadering kan worden aangeboden. 

Wijzigingen aanvullend reglement PK: 

De secretaris deelt mee, dat er in dit regelement vele wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. 

het spelen met intervallen in de diverse klassen en het opheffen/samenvoegen van 

diverse klassen. Met het reglement van de KNBB als leidraad is geprobeerd alle 

wijzigingen op een juiste wijze te verwoorden. Enkele schoonheidsfoutjes zijn dan ook 

niet uit te sluiten. De wedstrijdcommissie heeft het nieuwe reglement dan ook met extra 

aandacht doorgenomen.  

Dhr. G. Schipper (Entre-Nous) merkt op, dat in zowel het AR competitie als in het AR 

PK’s op de laatste bladzijde staat vermeld: 25 mei 2019. Dit moet zijn : 22 mei 2019. 

Deze omissie zal worden aangepast. 
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Niemand van de aanwezigen heeft op dit reglement op- en aanmerkingen, zodat het ter 

goedkeuring tijdens de voorjaarsvergadering kan worden aangeboden. 

Na behandeling van dit agendapunt verzoekt de voorzitter om het woord te mogen 

richten tot Marijke Leyenhorst. Hij bedankt haar en haar man Berend voor de 

gastvrijheid, die het district heeft mogen ontvangen tijdens de vele jaren, dat wij als 

vergaderlocatie gebruik hebben mogen maken van de Baggelaar. De samenwerking was 

altijd goed en hij bedankt haar dan ook persoonlijk met de overhandiging van een mooie 

bos bloemen.  

Marijke neemt nu zelf het woord en enigszins geëmotioneerd bedankt ze het district voor 

het in hen gestelde vertrouwen. De sluiting van de Baggelaar gaat haar vreselijk aan het 

hart en ze zou de vergaderingen zeker missen. 

De voorzitter bedankt haar en Berend nogmaals voor hun diensten en overhandigd haar 

namens het district een cadeaubon voor een verzorgd weekend in een vakantiepark naar 

keuze. 

Behandelingen voorstellen door verenigingen ingediend: 

Dhr. F. Meulensteen (BV Leusden) deelt mee, dat hij nog niet alle reacties van de 

teamleiders in de B-1 en B-2 klassen heeft ontvangen. Voorlopig lijkt het erop, dat er in 

de B1- klasse meer animo voor het voorstel om de huidige klassen samen te voegen is, 

dan in de B2 klasse.  

De voorzitter geeft aan dat nieuwe ideeën altijd welkom zijn, maar dat dit wel inpasbaar 

moet zijn in de wedstrijdkalender. Het zelf in onderling overleg vaststellen van data voor 

het spelen van wedstrijden buiten de wedstrijdkalender om zal z.i. makkelijk tot 

problemen kunnen leiden. Indien het totaal aantal inschrijvingen van teams per klasse 

ertoe zou leiden dat er 30 wedstrijden per team (dus maximaal 16 teams) gespeeld 

dienen te worden dan zou dit nog eventueel inpasbaar kunnen zijn. Het organiseren van 

een bekercompetitie zal minder problemen geven, omdat dit buiten de competitie om (na 

afloop of eventueel tijdens vrije weken) gespeeld kan worden. 

Dhr. F. Meulensteen zegt toe, dat hij voor de voorjaarsvergadering met een uitgewerkt 

plan zal komen, dat dan door de vergadering besproken kan worden. 

Bespreking concept wedstrijdkalender: 

Dit jaar is voor het eerst de wedstrijdkalender voor aanvang van deze vergadering 

volledig ingevuld, dus inclusief alle district- finales. Door het wegvallen van diverse 

finales door het opheffen van diverse klassen is er enige speelruimte in de kalender, die 

gezien de lengte van de te spelen competitie toch beperkt blijft. 

De voorwedstrijden voor de damesbokaal zullen dit jaar in Flevoland worden gespeeld en 

de finale bij B’67. Dit tot tegenstelling van hetgeen er in de kalender staat vermeld. De 

reden van deze omzetting ligt in het feit, dat dit toernooi, ooit door B’67 in het leven 

geroepen, in 2020 het 40- jarig jubileum viert. 

Dhr. I. de Jonge (BV Leusderkwartier) merkt op, dat indien de cyclus voorwedstrijden PK 

beginnen met de serie bandstoten na afloop van de competitie, er is dan een 

startmoyenne bekend, omdat ons district geen competitie bandstoten kent, er meer 

spreiding is en de voorwedstrijden in de andere disciplines dan elkaar niet hoeven te 

overlappen. 

Mevr.L. Albers geeft aan, dat dit inderdaad juist is, maar het bezwaar hiertegen ligt in 

het feit, dat dan de tijd tussen voorwedstrijden en de districtsfinale en met name de 

gewestelijke finales wel erg lang is. 
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Op de vraag wat nu bepalend is voor het vaststellen van het startmoyenne bij de PK’s 

antwoordt zij, dat dit bepaald wordt door het hoogste moyenne behaald in de dag-

competitie en/of avondcompetitie en/of behaalde moyenne van de voorgaande PK’s 

(maximaal één jaar). Dit moyenne heeft geen enkele invloed op het startmoyenne in de 

reguliere competitie libre of driebanden, voor zover van toepassing. 

Vaststelling datum inschrijving competitie: 

Deze wordt vastgesteld op 16 juni 2019 

Arbitrage/arbiterscursus: 

Alle finales in het afgelopen seizoen zijn op adequate wijze bemand. Doordat de 

toekomstige finales nu ook met intervallen worden verspeeld is het niet te bepalen 

wanneer de partijen op de helft zijn en er dan normaliter van arbiter wordt gewisseld. Dit 

leidt ertoe dat er voor de finales meer arbiters moeten worden aangesteld. Dit leidt weer 

tot een grotere druk op het arbiterscorps. Aanvulling van dit corps blijft daardoor 

wenselijk. Voor de geïnteresseerden meldt Dhr. A. Janssen, dat de cursus 6 avonden en 

één zaterdag in beslag neemt. Kandidaten kunnen zich bij hem melden.  

Rondvraag: 

Dhr. R. Bos (Tex saloon) vraagt waar hij de eindmoyennes van de spelers kan vinden. 

Antw. Dit staat vermeld in BiljartPoint bij eindmoyenne competitie. Dit moyenne is 

tevens het startmoyenne voor de nieuwe competitie. 

Dhr. H. Dammers (erelid) is van mening, dat de wedstrijdzaken steeds ingewikkelder 

worden en de KNBB de realiteit uit het oog is verloren door niet te begrijpen wijzigingen 

in de competitie en PK’ s door te voeren. Ook het opheffen van de lagere klassen (juist 

daar zitten de meeste leden van de KNBB) kan op weinig sympathie rekenen. Hij bedankt 

de wedstrijdcommissie dan ook bijzonder voor hun werk in het afgelopen jaar verricht. 

Daarnaast wendt hij zich tot Marijke Leyenhorst om haar te bedanken voor de genoten 

gastvrijheid in de afgelopen jaren. 

Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur en hoopt 

de meeste aanwezigen van hedenavond weer in goede gezondheid  op de 

voorjaarsvergadering te mogen begroeten. 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen,  

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

 

Besluitenlijst: 

1. Goedkeuring notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 25-04-2018 

2. Goedkeuring aanvullend reglement competitie 

3. Goedkeuring aanvullend reglement PK 

4. Vaststelling wedstrijdkalender 

5. Vasstelling datum inschrijving competitie 1919-2020 

 

 

 


