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      Notulen najaarsvergadering 

      13 december 2012 

       KNBB District West Brabant 

      Hotel De Kwast te St. Willebrord. 

 

Opkomst: 

 

Uitgenodigd:   51 Verenigingen. 

Aanwezig:   22 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving:   9 Verenigingen. 

Afwezig zonder kennisgeving: 20 Verenigingen. 

 

1. Opening: 

Om 20.05 uur opent Dhr. Koolen de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

Merkt op dat de opkomst erg tegen valt. 

Zeker omdat we administratieve heffingen ingevoerd voor het niet bijwonen van een 

districtsvergadering. 

 

2. Mededelingen bestuur. 

We zijn halfweg de competitie en alles verloopt naar wens. 

Ook zijn er al diverse  pk - finales verspeeld. 

 

Op de onlangs gehouden vergadering van de Vereniging carambole is er een intentieverklaring 

ondertekend door de Vereniging Carambole en de sectie driebanden. 

Deze beide secties zullen in de toekomst samengaan. 

Houdt in dat de sectie driebanden zal opgaan in de Vereniging Carambole. 

 

De contributie die afgedragen dient te worden aan de KNBB te Nieuwegein zal worden verhoogd van 

€ 26,00 naar € 27,00.   

 

Een hot item in ons district is het dragen van de juiste kleding. 

Diverse verenigingen nemen een loopje met het dragen van de juiste kleding. 

Dit zint het districtsbestuur helemaal niet. 

Teams komen aan tafel in spijkerbroek, gymschoenen, etc….. 

Er zijn al diverse brieven verstuurd naar die verenigingen die zich niet houden aan de 

kledingvoorschriften. 

We zullen op het dragen van de juiste kleding nauwlettend toezien. 

Ook dient een vereniging aan het districtsbestuur kenbaar te maken (indien zij van biljartkleding 

veranderd) dit kenbaar te maken aan het districtsbestuur. 

Vanaf het seizoen 2013-2014 zullen er strengere maatregelen genomen worden voor het niet dragen 

van de juiste kleding. 

De kledingvoorschriften zijn als bijlage gestuurd bij de Nieuwsbrief van april 2013.   

 

Aansluitend wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden. 

 

3.In gekomen stukken. 

Buiten de schriftelijke afmeldingen is er een ingekomen stuk van bv Steenbergen. 

Zij stelt voor om in de C3-klasse te gaan spelen met 3 spelers. 

Dit verzoek zal worden behandeld in de voorjaarsvergadering 2013. 
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4.Districtsreglement. 

Het bestuur is voornemen om hierin wat aanpassingen / aanvullingen door te voeren. 

 

 Maximaal te spelen dubbelpartijen. 

Staat nu niets over vermeld. 

Maximaal te spelen dubbelpartijen is 3 per team per helft waarbij in de 2
e
 helft de laatste 

3 rondes geen dubbelpartij meer mag worden gespeeld. 

 Opstelling C1 – team. 

Een opgestelde speler moet een minimaal moyenne hebben van 2,5. 

Nu is de ondergrens bepaald op 75 caramboles. 

Reeds is er besloten dat er 2 spelers opgesteld moeten staan die minimaal 100 caramboles 

moeten maken. 

De onderlinge verhoudingen worden nu dusdanig uit elkaar getrokken dat het voor diverse 

spelers niet meer aantrekkelijk is om in deze klasse uit te komen. 

Vandaar een minimaal te spelen moyenne van 2,5. 

We moeten streven naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. 

 Kledingeisen PK’s. 

Als district hebben wij in het verleden vastgehouden aan de regel dat bij het deelnemen aan 

een finale PK in ons district de deelnemer verplicht werd tot het dragen van en strik of 

stropdas. 

Hiervan stappen wij af. 

Voortaan mag een deelnemer spelen conform de geldende landelijke reglementen. 

Dus ook zonder strik of stropdas. 

 

5.Notulen voorjaarsvergadering 2012. 

Pagina 1: punt 4, Frans Hopmans moet zijn Frank Hopmans. 

Met deze wijziging worden de notulen goedgekeurd. 

 

6.Arbitragezaken. 

Geen arbitragezaken. 

 

7.Medelingen CTC/CPK. 

 

CTC. 

De teamcompetitie draait naar behoren. 

Een waar genoegen is dat de teamleiders de wedstrijden niet meer kunnen verplaatsen naar een latere 

datum. 

Is wel meer werk voor de wedstrijdleider maar maakt het verloop van de competitie wel 

controleerbaar. 

Elk team heeft de mogelijkheid om op het wedstrijdformulier opmerkingen te plaatsen. 

Hiervan wordt helaas weinig of geen gebruik van gemaakt. 

Kunnen we als bestuur dus ook geen passende maatregelen nemen. 

 

Er zijn opmerkingen gekomen vanuit de deelnemers in de C3 – klasse. 

Met name ongelijke sterkte van spelers. 

De wedstrijdleider heeft getracht in de A en B poule van deze klasse de sterkste teams in te delen. 

Je bent natuurlijk wel gebonden aan een maximaal aantal teams in een poule. 

Tevens moet de vereniging aangeven op het wedstrijdformulier wie in een team de vaste en 

reservespelers zijn. 

Aan de hand van de vaste spelers wordt een teammoyenne bepaald en ingedeeld in een bepaalde klasse 

en/of poule. 
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Er zijn ook verenigingen die een dusdanig aantal teams hebben in deze klasse dat er wel gekeken moet 

worden in welke  poule deze teams moeten worden ingedeeld om een ongelijke competitie uit te 

sluiten. 

Stel ; een vereniging heeft 10 teams in een klasse. 

Dan kan je ze onmogelijk verdelen over 2 of 3 poules. 

 

Uiterlijk 15 mei 2013 moeten de teams zijn ingeleverd. 

Vul ze correct in ; niet correct ingevulde formulieren worden terug gestuurd en niet verwerkt. 

De moyennes zijn in te zien in Biljartpoint. 

 

Het komt ook nog regelmatig voor dat er mails betreffende de competitie gestuurd worden naar 

Biljartpoint. 

Dit is niet de juiste weg. 

Alle mails betreffende de competitie moeten naar de wedstrijdleider teamcompetitie. 

Dus naar Leo van Ijmond. 

 

Komt nog wel een opmerking van bv ’t Dobbertje inzake indeling wedstrijden. 

Het komt nu nog voor dat er 2 teams van dezelfde vereniging tegen elkaar moeten spelen in de laatste 

3 rondes van de competitie. 

Dit was niet de afspraak; zou in het vervolg rekening mee worden gehouden. 

Wedstrijdleider zal toezien op correcte indeling maar geeft tevens te kennen dat dit niet altijd is te 

voorkomen. 

 

CPK. 

Sinds dit seizoen is er een officieel dames kampioenschap. 

Dit houdt in dat er gespeeld word conform de geldende moyennes zoals die worden gehanteerd in de 

overige klassen van de pk’s. 

Dus of het aanvangsmoyenne in de competitie of het behaalde moyenne in de pk’s. 

Het hoogste moyenne wordt gebruikt. 

De tot nu toe ingeleverde inschrijvingen worden gecorrigeerd door de CPK. 

 

8.Jeugd. 

In het district zijn diverse personen bezig met jeugd te werven. 

Dit blijkt, zij het op dit moment maar mondjesmaat, vruchten af te werpen. 

Laten we hopen dat we de jeugd weer aan het biljarten krijgen. 

 

9.Pauze. 

De Vz last geen pauze in. 

 

10.Financieel verslag 2011-2012. 

Geen opmerkingen. 

 

11.Verslag FAC. 

Ivm afwezigheid van Dhr. Rokx leest ondergetekende het verslag van de FAC voor. 

Zie bijlage voor verslag. 

 

12.Verkiezing leden FAC. 

Er worden 2 leden gezocht voor zitting in de FAC. 

Vanuit de vergadering melden zich geen kandidaten. 

VZ verzoekt de vergadering om de achterban te raadplegen voor beschikbare leden. 

 

12A: Ingelaste pauze. 

De VZ last een korte pauze in van 10 minuten. 
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13.Rondvraag. 

bv Smalstad. 

Dhr Spikker heeft moeite met het invullen van onregelmatigheden op het wedstrijdformulier via 

Biljartpoint. 

Ziet dat als een soort van NSB-gedrag waarop we niet zitten te wachten. 

Biljarten is een sociaal spel waaraan iedereen voor de gezelligheid en sportiviteit aan mee doet. 

Heeft ook wel moeite met diverse teams die zich niet houden aan de kledingeisen. 

Wilt ook graag weten hoeveel verenigingen ons district telt en hoeveel er niet zijn komen opdagen. 

Het district moet zo schat hemel rijk worden. 

Wellicht kan de districtscontributie worden afgeschaft. 

Merkt tevens op dat er enig verschil is ontstaan in de toegekende wedstrijdpunten via Biljartpoint en 

de fysiek bijgehouden punten door Smalstad. 

Wenst alle verenigingen een goede jaarwisseling en competitie. 

Dankt het bestuur voor haar getoonde inzet. 

 

Vz vraagt zich af wat nu precies de rondvraag was. 

 

bv de Kastanje. 

Heeft een vraag over de kleding eisen bij deelname pk’s. 

Heeft begrepen dat het dragen van een stropdas of strik niet meer verplicht is. 

Mag er wel gebiljart worden in blouse met korte mouw? 

 

Vz; Is inderdaad toegestaan. 

Let wel, bij het dragen van een blouse met lange mouw mag de mouw niet worden opgerold. 

Daarbij is er nog een verschil met teamcompetitie en deelname aan pk’s. 

Bij de teamcompetitie dienen alle spelers van een team in dezelfde kleding aan tafel te staan. 

De pk’s is individueel. 

 

bv SVW. 

Is er al uitsluitsel over de districtsfinales teams? 

Met name waar en wanneer. 

Zou het graag ruim op tijd willen weten. 

Vorig jaar was de bedoeling om play-offs te spelen tussen de nummers 2 van elke poule; is toen niet 

doorgegaan. 

 

Kan zich niet vinden in het de manier waarop en wanneer sommige spelers worden verhoogd. 

Met name “extreem geval” is moeilijk te begrijpen. 

 

CTC. 

We hebben de 15% en 30% regel afgeschaft vorig jaar. 

Wanneer het bestuur constateert dat een speler ruim boven zijn/haar aanvangsmoyenne speelt moet er 

worden ingegrepen. 

Hetzij door de wedstrijdleider hetzij door de vereniging / speler zelf. 

Tot nu toe zijn de meeste verhogingen doorgevoerd op verzoek van de vereniging. 

Het gaat hierbij om extreme gevallen. 

 

Betreft nieuwe regel die is ingevoerd met betrekking tot de te hanteren moyennes in de pk’s. 

Heeft consequenties voor de promotie-degradatieregeling. 

Is ook volgens ons geen correcte regeling. 

 

Vz. 

Aan deze regel kunnen  we niets doen. 

Is ingesteld door de Commissie Breedtesport. 
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Indien er landelijk veel tegenstellingen zijn aangaande deze regel zal deze commissie deze regel gaan 

herzien. 

Dit onderwerp is onlangs besproken op de ledenvergadering van de VC. 

Zijn inderdaad veel districten die problemen hebben met deze maatregel. 

We zullen als district een klacht indienen aangaande deze ingestelde regel. 

 

bv De Kwast. 

Heeft opmerking op het financieel verslag. 

Vindt de telefoon- en reiskostenvergoeding erg hoog. 

  

Vz. De hoogte van de reiskosten komt voor het grootste gedeelte op mijn conto. 

Moet nogal eens een keer naar Nieuwegein. 

Restant van de reiskosten gaat op aan het bezoeken van kampioenschappen. 

(opening, prijsuitreiking, etc..) 

De telefoonvergoedingen zijn al jaren hetzelfde. 

Hierin is niets veranderd. 

 

bv ’t Dobbertje. 

Betreft dubbelpartijen. 

Bij de KNBB 5 stuks in totaal. 

Waarom in ons district 6? 

 

Ondergetekende. 

Is bij ons altijd al 6 geweest. 

Als district zijn we in deze autonoom. 

 

Wordt er nog een uitzondering gemaakt komend seizoen betreffende kledingeisen voor bepaalde 

personen? 

Met name : het dragen van klompen. 

 

Ondergetekende. 

Als er een verzoek wordt ingediend door een speler om af te wijken van de kledingvoorschriften zal dit 

in een bestuursvergadering worden besproken. 

De betreffende speler en vereniging krijgt hierover schriftelijk een antwoord. 

Op medische grond kan het bestuur dispensatie verlenen om van de kledingvoorschriften af te wijken. 

 

Is het mogelijk om een 6
e
 klasse bandstoten te organiseren? 

VZ; indien dit al kan dan is het alleen maar op districtsniveau. 

Zal verder uitgewerkt moeten worden door de CPK. 

Deze antwoord dat het op dit moment niet relevant is. 

 

Hoe kan het dat 3 teams van bv Bergsche Hoek in 1 poule spelen met dezelfde spelers? 

CTC: Zou niet mogelijk mogen zijn. 

Is denk ik uitzondering dit seizoen. 

Zal het nauwlettend in de gaten houden komend seizoen. 

Is wel zo dat ik contact heb gehad met de betreffende vereniging. 

Zouden e.e.a. aanpassen ; moet nog gebeuren. 

 

Spelen met welke ballen? 

Is me onduidelijk. 

CTC; staat in spelreglement. (in te zien via de website www.knbb.nl) 

Wel is het uitgesloten dat men libre speelt met pro-cup ballen. 
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14.Sluiting. 

 

VZ sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt : 

 

Te : Bergen op Zoom 

 

d.d. : 21-03-2013.                                      

 

 

Namens district West Brabant. 

 

 

 

 A.Stander, secretaris. 


