Voorjaarsvergadering 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 08 juni 2015 om 20.00 uur bij
Cafe Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.

1. Opening. Door de voorzitter Bennie Stegeman (B.S).;
Namens het bestuur heet ik U allen van harte welkom op deze voorjaarsvergadering van ons
district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste en sponsoren. Helaas kreeg de
aanvang een heel zorgwekkend begin, doordat een van onze leden werd getroffen door een
epilepsieaanval. Na zorgvuldige hulp van een aantal van onze leden, moest hij echter wel per
ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte en
voorspoedige beterschap. Dan wil ik U nu verzoeken te gaan staan, voor een moment van stilte
ter herdenking van de leden, welke ons de afgelopen tijd zijn ontvallen.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (voorzitter / secretaris)
Eerst een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Vriendelijk verzoek ik u uw mobiele
telefoon uit te schakelen en een ieder fatsoenlijk het woord te laten voeren, zodat we de sprekers
goed kunnen verstaan. Zoals U weet, kunnen we wel samen zingen, maar niet samen (door
elkaar) praten. Het kopje koffie en één consumptie krijgt U door het district aangeboden.
Heeft U allemaal de presentielijst getekend en een verenigings-enveloppe meegenomen?
Afwezig met afmelding: Theo Peters, B.C. de Biester en B.V. Gebrande Waateren.
Op de tafel staan, zoals de vorige vergadering besproken, de oude wedstrijdformulieren, welke U
naar behoeven mee kunt nemen. Een kleine wijziging van de agenda: Punt 7.2. moet zijn 7.4.
In de enveloppe die u bij binnenkomst is overhandigd bevinden zich de volgende lijsten:
ledenlijsten – moyennetabellen- en grenzen - moyennelijsten per klasse – inschrijfformulieren
voor competitie en PK (deze laatste kan ook van de site worden gehaald) – diverse financiële
documenten – voorstellen – aftreedschema – brief damescompetitie.
Dan nog even een nasleep van de afgelopen algemene ledenvergadering van 23 november 2014.
Aangezien deze verenigingen niet aanwezig waren, heb ik hier alsnog een tas met een paar
aardigheidjes t.g.v. ons 65-jarig bestaan voor de volgende verenigingen: Grensstoters Rekken –
De Kroon Eibergen – Gebrande Waateren – Assink – De Bolle – Mos.
Afgelopen zaterdag hadden we de erg verlate gewestelijke wedstrijdleidervergadering in
Steenwijk, alwaar hevig is gediscussieerd over de talrijke wijzigingen. Onder punt Competitie en
PK hoort U meer over eventuele veranderingen in het seizoen 2016-2017.
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3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2015. (penningmeester)
3.1. Inhoudelijk:
Geen op en of aanmerkingen.
3.2. Tekstueel:
Geen op en of aanmerkingen.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van deze notulen.
4. Ingekomen en verzonden stukken. (voorzitter / secretaris)
4.1. Wij hebben een aantal gestelde vragen ontvangen; deze hebben we naar beste weten
beantwoord en hopelijk zijn ze allemaal naar tevredenheid en goed ontvangen.
4.2. Correspondentie van de Vereniging Carambole m.b.t. de moyennes – voortgang fusie.
4.3. Brief over de dagcompetitie van Martin Mulder (onder dagcompetitie).
4.4. Uitnodiging voor N.K. Bandstoten bij Café de Driesprong te Aalten (prima georganiseerd).
4.5. Uitnodiging voor de gewestelijke finale van de dagcompetitie binnen ons district.
5. Ontwikkeling fusie KNBB / KVC. (voorzitter)
De voorgestelde fusie is nog eens uitgesteld, aangezien een kleine meerderheid van de districten
toch nog een aantal wijzigingen c.q. verbeteringen wenst. Waarschijnlijk zullen op zaterdag 13
juni a.s. tijdens de extra belegde vergadering de laatste struikelpunten worden aangepast. We
zullen U op de hoogte houden, wanneer er belangrijk nieuws is na deze extra algemene
ledenvergadering van de Vereniging Carambole, welke zal plaatsvinden te Maarn.
6. Bestuurlijke zaken. (voorzitter / secretaris)
Naar aanleiding van een aantal op- en aanmerkingen, welke het bestuur heeft ontvangen en
hebben gehoord in de wandelgangen, kan ik U zeggen, dat wij uiteraard openstaan voor de
nodige kritiek op bepaalde voorstellen c.q. beslissingen. Bedenk echter, dat wij als team
(vrijwilligers) vele uren in onze geliefde biljartsport steken, hetgeen niemand ziet of merkt. Wij
proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken met een 100 % volledige inzet en dat
is niet altijd even gemakkelijk. Maar met een goede sportieve samenwerking met U hopen we,
dat zo goed mogelijk te doen.
6.1. Ledenadministratie. (voorzitter)
Ik doe nogmaals een verzoek aan alle secretarissen om de ledenlijst van Uw vereniging te
controleren en eventuele wijzigingen aan te brengen. Er zijn nog een groot aantal spelers,
waarvan de email -adressen en telefoon- of mobiele nummers niet bekend zijn. Verwerk ze of
geef ze a.u.b. door aan mij! Nieuwe leden opgeven of bestaande leden afmelden kan reeds vanaf
1 mei tot 1 augustus 2015 zonder dat deze worden gefactureerd voor het nieuwe seizoen. Mocht
U onder Uw familie, vrienden of bekenden, mensen hebben, welke ons district als donateur
zouden willen ondersteunen, dan kan dit voor een donatie van € 5,00 per seizoen. Dit zou een
zeer welkome financiële ondersteuning voor ons district (niet voor de KNBB) kunnen zijn en
kunt U aan mij doorgeven.
6.2. Aftreedschema. (voorzitter)
Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester – Ernst Ploum
De vergadering stemt unaniem in met de herverkiezing van de penningmeester Ernst Ploum.
Wij danken de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en Ernst zal trachten zijn taak zo
goed mogelijk te blijven vervullen.
6.3. Secretarieel. (secretaris)
Het woord is aan Ernst Ploum.
Op secretarieel vlak heb ik niets bijzonders te melden. Dat wat ik te melden heb, heeft met de
financiën te maken en komt in het volgende agendapunt aan de orde.
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7. Financiële aangelegenheden. (penningmeester).
De bij de onderstaande onderwerpen behorende stukken zijn u bij binnenkomst in de enveloppe
overhandigd.
7.1. Verlies en Winstrekening 01.01.2014 t/m 31.05.2015.
De verlies- en winstrekening is een voorlopige; de definitieve rekening kan pas opgemaakt
worden als het boekjaar per 30 juni aanstaande afgesloten wordt. In de komende zes weken
zullen geen schokkende zaken meer gebeuren; hierdoor kunnen we gerust stellen, dat de verliesen winstrekening niet meer op essentiële onderdelen zal wijzigen.
Baten: De baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, derhalve is hier een uitgebreide
toelichting niet noodzakelijk. Indien er echter vragen zijn, dan zal ik deze zo goed mogelijk
beantwoorden.
Lasten: Bij de lasten zijn drie posten alarmerend groot en overstijgen dan ook in hoge mate de
begroting; de bestuurskosten, de arbitragekosten en de kosten voor automatisering. Bij de kosten
voor automatisering is voor de aanschaf van nieuwe computers en software niet in voldoende
mate rekening gehouden. Hierbij zijn bij de aanschaf van de benodigde software de nodige kosten
bespaart. De arbitragekosten zijn altijd gerelateerd aan het aantal wedstrijden, welke in en door
ons district georganiseerd worden, derhalve zeer beperkt beïnvloedbaar. Wel zullen wij later in de
vergadering een voorstel brengen om deze kosten beter te gaan beheersen. Met betrekking tot de
bestuurskosten is het zo dat, deze hoog uitkomen. Er worden vergoedingen aan de verschillende
bestuursleden uitbetaald, zoals dit is overeengekomen en met de vergadering afgesproken. Wij,
als bestuur, zullen ons beraden en de huidige vergoedingen nog eens kritisch doorrekenen.
Tot slot kan ik u als vergadering toch een weinig, zo hoop ik, gerust stellen, want mijn inziens
zijn er in de lopende begroting een aantal incorrectheden geslopen, zoals bij de opstelling van de
baten is uitgegaan van een boekjaar van 18 maanden, maar bij de lasten is uitgegaan van een
boekjaar van twaalf maanden. Als er tot nu toe vragen zijn, dan zou ik u willen vragen deze te
stellen en ik zal deze voor u beantwoorden, anders gaan we verder met de balans? Geen vragen.
7.2. Balans per 31.05.2015 (penningmeester).
Hetgeen ik aangaf bij de verlies- en winstrekening is ook voor de balans van toepassing n.l. deze
is geen definitieve, maar voorlopige balans en ook hier geldt dat de definitieve balans niet veel
zal verschillen van de voorlopige. Zijn er nu toe nog vragen? Geen vragen.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan Guido Voskamp, als woordvoerder van het F.A.C.
(Financiële Advies Commissie), welke vrij recentelijk de boeken hebben gecontroleerd.
7.3. Verklaring Financiële Advies Commissie (FAC)
Guido Voskamp geeft aan, dat de commissie geen onregelmatigheden is tegen gekomen en
derhalve de vergadering het advies geeft het bestuur decharge te verlenen van haar financiële
verantwoordelijkheden over het boekjaar 2014 - 2015.
Desalniettemin is het F.A.C. van mening, dat de overschrijdingen, zoals deze ook door de
penningmeester aangehaald zijn, alarmerend zijn en dat dit reeds eerder door de commissie
opgemerkt is. De penningmeester bedankt Guido Voskamp voor de heldere uitleg van de situatie
en zegt toe alles in het werk te stellen de verkregen adviezen in de praktijk te brengen. (zie
bijlage 1. Verklaring en advies van de Financiële Advies Commissie.)
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7.4. Begroting seizoen 2015 / 2016 (penningmeester).
De voorliggende begroting is gebaseerd op de begrotingen van volledige voorgaande
begrotingsjaren. Daarbij is reeds rekening gehouden met het ten uitvoer brengen van de adviezen
verstrekt door het F.A.C.. De vergadering gaat in zeer grote meerderheid accoord met
voorliggende begroting voor het seizoen 2015 – 2016.
De penning meester Ernst Ploum bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
8. Huldiging kampioenen. (voorzitter)
Dames en heren, het is weer tijd om spelers en teams te huldigen in verband met de prima
resultaten, welke zij tijdens de nationale en internationale wedstrijden hebben behaald.
Diverse topspelers, welke lid zijn van BV Ellenkamp, wisten op nationaal niveau, een flink
aantal persoonlijke titels te veroveren. Heren, allen van harte gefeliciteerd met deze prima
prestaties.
Tevens behaalde het team van H.C.R. Prinsen, voor het eerste jaar in de eredivisie, een negende
plaats, hetgeen klasse-behoud betekende. Bovendien hebben ze zich ook nog geplaatst voor de
landelijke bekerfinale, waarin ze een keurige zesde plaats hebben behaald.
Dan nog een felicitatie voor het Topteam Berkelland, dat zich voor het eerste jaar in de
eredivisie, prachtig heeft geweerd met een vijfde plaats.
Ook DBL Holland Mineraal presteerde weer goed met een zesde plaats in de Driebanden
Eredivisie.
Heren, van harte gefeliciteerd met deze prestaties en veel succes in het nieuwe seizoen.
Dan komen we nu bij de spelers, welke hebben deelgenomen aan de Nederlandse
kampioenschappen te Nieuwegein.
Tijdens de diverse persoonlijke kampioenschappen werden door spelers en speelsters van ons
district ook zeer goede resultaten behaald.
NK Ankerkader 57/2 – 1e klasse
NK Libre klein – Hoofdklasse
NK Libre klein – 2e klasse
NK Libre klein – 4e klasse
NK Libre klein dames – 2e klasse
NK Bandstoten klein – 3e klasse
NK Driebanden klein – 1e klasse
NK Driebanden klein – 3e klasse
NK Bandstoten klein 5e klasse

Brian te Braak
Maik Bruil
Guus Slot
Thiemo te Grotenhuis
Riek Sloot
Jan Eijsink
Marc Damen
Peter Roggeveld
Dick Nijland

(8)
(5)
(7)
(7)
(4)
(5)
(4)
(6)
(1)

Ik zeg, als klap op de vuurpijl, dat ik bijzonder trots ben, nu ook weer een fantastische kampioen
van Nederland, naar voren te mogen vragen, Dick Nijland van BV ’t Heukske. Hartelijk applaus
voor deze prestatie !
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NK Masters Biljarts Artistiek
Martin van Rhee
(1)
Ondanks wat tegenslagen in het afgelopen jaar heeft Martin van Rhee van BV Overkamp de
Nederlandse titel veroverd. Mag ik je naar voren vragen en geef ook hem een hartelijk applaus!
Na deze mooie prestaties bij persoonlijke kampioenschappen komen we bij de
kampioensteams van ons district.
A-klasse

Driebanden Lochem 1
Driehoek 1
Overkamp 1

(1)
(2)
(3)

B1-klasse

B.V.V. ’75 1

C1A-klasse

B.V.V. ’75 1

C1B-klasse

Kroon Groenlo 2

C2A-klasse
C2B-klasse
C2C-klasse
C2D-klasse
C2E-klasse
C33A-klasse
C33B-klasse
C33C-klasse
C34A-klasse
C 34B-klasse
C35A-klasse
C35B-klasse

Olde Mölle Neede 1
DBL 2 (vervangen door Ellenkamp 3)
Olde Mölle Neede 3
Olde Mölle Varsseveld 2
Schiller 1 (vervangen door BCA 3)
Olde Mölle Varsseveld 3
Barbier 6
Bolle 1
Gracht 3
Van Otten 3
Driesprong 5
Schiller 2

Al deze teams hebben hun medailles na afloop van de districtsfinales in ontvangst mogen nemen
of zijn naderhand nog uitgereikt, echter in twee gevallen was er tijdens de uitreiking een
misverstand, maar ook dit is door de organisatie alsnog goed gekomen. Aangezien van tevoren
niet is vast te stellen, welke teams de beste nummers 2 van de districtsfinale worden, ontvangen
deze teams alsnog een bronzen medaille.
C3-klasse

Beste nummers 2

Barbier 6

Driesprong 5

Wat mij na deze uitreiking nog wel even van het hart moet, is de terugtrekking van een aantal
teams voor deze districtsfinales (heel erg jammer). Dat er om bepaalde redenen, hetzij plaats of
geplande andere bezigheden, moet worden afgezegd, betreur ik ten zeerste. Kampioen na een
heel seizoen en dan niet willen of kunnen meedoen. De data staan al zolang vast! Wij als bestuur
doen enorm ons best U het zo prettig en sportief mogelijk te maken en niet te vergeten onze
sponsoren van de diverse klassen, welke ons steeds maar weer financieel steunen en hun
lokaliteiten beschikbaar stellen. Namens het districtsbestuur nogmaals van harte gefeliciteerd en
geeft U zich vooral allemaal in grote getale op voor deelname aan de persoonlijke
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kampioenschappen, zodat we volgend jaar weer diverse kampioenen kunnen begroeten en tot slot
iedereen bedankt voor hun vrijwillige bijdragen aan onze fijne biljartsport.

Als we dan toch aan het huldigen en feliciteren zijn, wil ik de volgende personen hartelijk
danken met een prachtige bos bloemen voor hun werkzaamheden t.b.v. ons district.
Martin Mulder voor zijn inzet voor de dagcompetitie en Ernst Ploum als penningmeester.

Hebben we niemand vergeten ?????
Pauze…………………..

Nadat Bennie Stegeman aan het begin van de pauze de zaal verlaten heeft, vraagt Johan Jansink
als vicevoorzitter het woord. Hij deelt de vergadering mede, dat de overige bestuursleden van
mening zijn, dat wij als District Berkel en Slinge onze medebestuurder Bennie Stegeman, het
erelidmaatschap zouden mogen aanbieden. Daarom vraagt hij de verzamelde vergadering om
haar mening. Deze vergadering is unaniem voor de benoeming van Bennie Stegeman tot erelid.
Inmiddels is Bennie teruggekeerd en is zeer verrast, dat Petra Oortveld (partner van Harrie
Overkamp) hem de bijbehorende versierselen opspeld, vindt hij natuurlijk verre van vervelend.
Iedereen feliciteert Bennie met dit wel verdiende erelidmaatschap.
9. Behandeling voorstellen bestuur. (voorzitter)
U heeft allen een enquête -formulier kunnen inleveren voor deze vergadering met eventuele open of aanmerkingen of suggesties. Alvorens deze voorstellen met U te bespreken, nog even een
belangrijke mededeling betreffende het uitstellen van wedstrijden. Let bij het verplaatsen goed op
of de nieuwe datum niet op een speelavond is, waarop ook voorronden voor de PK in de lokaliteit
worden gespeeld. Deze voorronden hebben uiteraard, altijd voorrang ten opzichte van de
inhaalwedstrijden. Wanneer U voor het nieuwe seizoen allemaal teams op zou geven van 5 tot
maximaal 8 spelers c.q. reserves, dan kan een team bestaande uit 3 of 4 spelers altijd spelen, want
dan zou er door de overige spelers kunnen worden gerouleerd en dus geen gebrek aan spelers en
is uitstel van een wedstrijd niet noodzakelijk !
Dan gaan we nu over naar de behandeling van de diverse voorstellen en eventuele suggesties.
Van de volgende verenigingen hebben we geen enquêteformulier terug ontvangen:
De Kroon Eibergen – D’Olde Mölle Neede – Westenesch – De Biester – De Gracht –
De Sander – Grolzicht – De Bolle – Blue Lake.
Uit de ontvangen voorstellen is de volgende uitslag voortgekomen:
Opmerkingen c.q. suggesties:
1. Aanvangstijdstip A -klasse eventueel wijzigen in 20.00 uur (alle klassen blijft 19.30 uur)
In overleg met de tegenstander kunt U anders beslissen.
2. Vierpunten -systeem (LOGO) – helft 1 – (2/3) – 2 – (5/6) – 3 – (100%) – 4.
Wij houden het tweepunten -systeem voor de B- en C -klassen !
3. Contributie hetzelfde houden – Leden tevreden houden i.v.m. betaling – Verhoging kost leden.
4. Nog niet lang geleden ook verhoging – te fors – nu te hoge kosten districtsfinales.
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Hier komen de kosten voor de toegewezen gewestelijke finales en nationale voorwedstrijden
nog extra bij.

5. Alle B1-B2- en C1B-2-3-4-klassen spelen met drie spelers (zoals landelijk). A- en C1A-klasse
blijft vier spelers (echter drie spelers landelijk). Bij voldoende opgave een C4-klasse met vier
spelers.
6. 48 uur krappe kant – eventueel sanctie bij te laat invoeren !
7. Website up to date houden (PK –opgave formulier nu wel) – Teveel items PK – Afspraak
wedstrijdleider bericht, wanneer iemand volgende ronde behaald ! Werking berekening
moyennes nieuwe tabel – Twee teams van dezelfde vereniging spelen eerst tegen elkaar
(dus ronde 1 en 12).
8. Contributie nieuw voorstel – seizoen 2015-2016.
Na diverse mogelijkheden te hebben besproken, blijft dit voor het seizoen 2015-2016
hetzelfde. Met dien verstande, dat de arbitragevergoeding voor de districtsfinales zal worden
aangepast naar € 100,00 voor de organiserende vereniging, in verband met de hoge kosten ten
opzichte van de deelname.
9. De medailles voor de districtfinales afschaffen? Vergadering gaat accoord.
10. In de C1 en B1 klasse vervallen de periodekampioenen? Vergadering gaat accoord.
10. Competitie. (voorzitter)
10.1. Damescompetitie.
Ook dit seizoen hebben zich weer vier teams opgegeven voor de strijd om de damesbeker. De
gewestelijke voorronden en finales zijn gespeeld. Wij hebben ongeveer honderd damesleden in
ons district! Misschien zijn er toch nog wel meer liefhebbers om hier aan mee te doen. U mag
een team samenstellen met damesleden van diverse verenigingen! Help het gewest, zodat het
damesbiljarten er blijft. Zie ook de brief van het gewest!
De volgende damesteams hebben deelgenomen aan de gewestelijke voorronden c.q. finales:
Ivoor Groenlo – Overkamp 1-2 – De Driehoek.
Het team van Overkamp 2 heeft zich hier door een mooie tweede plaats gekwalificeerd voor de
deelname aan de landsfinale. Dames veel succes!
10.2. Dagcompetitie.
In het eerste jaar hebben we met vijf teams een volledige competitie gespeeld. Of het een succes
is geweest, zal het komende seizoen uit moeten wijzen. Er zijn verenigingen, welke hebben
geïnformeerd naar de mogelijkheden om deel te nemen. Echter zijn er ook teams, welke niet meer
doorgaan. Tevens zijn we nog in gesprek met een aantal teams, die momenteel niet in een
horecagelegenheid spelen. Na een open gesprek met Martin Mulder hebben we besloten, dat hij
geen verdere taak meer zal hebben in de organisatie van deze competitie. Hij heeft echter wel
aangegeven voor de dagcompetitie te blijven lobbyen. Martin, we willen je toch erg bedanken
voor je inzet! Dit betekent, dat U teams voor deze dagcompetitie samen met de opgaven voor de
avondcompetitie op kunt geven. Rest mij U nog even de gewestelijke finale op 6 mei j.l. bij
Biljartcentrum Pot te memoreren. Het was een bijzonder sportieve en prettige dag met
medewerking van diverse arbiters uit ons district en collega-districten onder de wedstrijdleiding
van Chris Jansen (gewestelijk wedstrijdleider). Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun
medewerking.
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10.3. Avondcompetitie.
Aan de veel gehoorde reacties heb ik gemerkt, dat het nieuwe systeem van Biljartpoint door alle
verenigingen prima is ontvangen ik moet ook zeggen, het werkt prima. Wanneer U nog een
terugblik wilt werpen op het afgelopen seizoen, kunt U klikken op “Archief”. Als alles goed gaat,
zullen ook de persoonlijke kampioenschappen met ingang van seizoen 2015-2016 in Biljartpoint
worden verwerkt.
Dan de nieuwe aangepaste moyennetabellen, welke U reeds per email heeft ontvangen. Deze
moet U helaas vernietigen, omdat er tijdens de wedstrijdleiders -vergadering in Nieuwegein toch
nog weer een aantal kleine aanpassingen zullen worden gedaan. Ze zijn inmiddels dan ook
verwijderd van onze site! Er is beloofd, dat we zeer binnenkort de aangepaste tabellen zouden
ontvangen. Deze tabellen zijn dusdanig berekend, zodat de winstkansen voor iedere speler 50/50
zijn! Inmiddels zijn er nieuwe moyennelijsten voor de A-B-C Dag en de damescompetitie
samengesteld met het nieuw te maken aantal caramboles (in uw envelop en op de site van het
district / Carambole). Het moyenne van een speler, welke een lange tijd niet heeft gespeeld, blijft
minimaal 3 jaar vast staan !
Op een vorige vergadering hebben we afgesproken ons te houden aan de regels van de KNBB –
Vereniging Carambole. Laten we dat dan ook zoveel mogelijk doen! Onder andere de kleding
zoveel mogelijk dusdanig, zoals is voor geschreven, dus zeker een effen broek en als team goed
herkenbaar zijn (dezelfde trui of overhemd). Bij de planning zal ik zoveel mogelijk tegemoet
komen aan alle wensen van de deelnemende teams qua indeling, uiteraard rekening houdend met
de aangenomen voorstellen. Ook zullen twee teams van dezelfde vereniging (waar mogelijk)
tegen elkaar spelen in de 1e ronde en 12e ronde van de competitie. De districtsfinales voor teams
zullen we op dezelfde wijze voortzetten, afhankelijk van de nieuwe klasse -indelingen. De
afvaardiging van teams naar de gewestelijke voorronden is afhankelijk van het aantal
ingeschreven teams (naar de landsfinale blijft 2 teams per gewest).
Verenigingen c.q. lokaliteiten zijn verplicht om een rookvrije ruimte aan te bieden !
Geen dubbelpartijen, evenals uitstel van wedstrijden, tijdens de laatste drie speelronden van de
competitie! Misschien komt er een “hoofdklasse” boven de C1-klasse voor onze kaderspelers.
Ook zal worden bekeken of de teamsamenstelling voor de C1-klasse aangepast moet worden
(namelijk 1e – 2e speler minimaal 100 – 3e speler 75 caramboles). Eventuele wijzigingen zullen
worden aangepast in het districts -competitiereglement! Tip, neem eens de moeite het reglement
door te lezen! Inmiddels zijn de gewestelijke voorronden en finales gespeeld in de diverse
districten c.q. lokaliteiten .
Voor de gewestelijke halve- en finales hadden zich geplaatst: B.V.V. ’75 1 – Kronenhuis 1 (C1klasse) – Olde Mölle Neede 1-3 (C2-klasse / halve finale).
Geplaatst voor de landsfinales hebben zich: Ellenkamp 2 (dagcompetitie) - B.V.V. ’75 1 (C1klasse. Heren allemaal veel succes gewenst !
Rest mij nog U te verzoeken de vertrouwde oude en de kopie -inschrijfformulieren voor het
nieuwe seizoen per omgaande te doen toekomen, echter uiterlijk 12 juli a.s.
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Dan nu al vast een aantal data voor de gewestelijke voorronden en finales. Voorronde B – C klassen zaterdag 7 mei 2016 (na Hemelvaartsdag) – Finales zaterdag 28 mei 2016.
Voorronde A -klasse en Damesbeker zondag 1 mei 2016 – Finales zondag 29 mei 2016. Grand
Dutch weer in Haarlo (waar anders ? zou je haast zeggen) en gelijktijdig vindt ook de Masters
Biljart Artistiek plaats in H.C.R. Prinsen en wel in de week van 15 resp. 18 t/m 20 maart 2016.
10.4. Biljartpoint.
Bij invulling van de uitslagen blijft de verantwoording bij het thuisspelende team. In overleg mag
ook het uitspelende team de uitslag invullen. Echter geen invulling door het uitspelende team
zonder overleg c.q. toestemming van het thuisspelende team.
Onder “Huidig moyenne” staat dus het op dat moment te spelen moyenne c.q. aantal caramboles
(dus niet het algemeen moyenne).
11. Persoonlijke Kampioenschappen. (Johan Jansink)
We hebben voor de PK -inschrijvingen een nieuw e-mailadres: pk@berkelenslinge.nl
Verenigingen, waarvan spelers deelnemen aan de PK, kunnen worden gevraagd om een
voorronde te organiseren.
Wat betreft het inschrijfgeld PK – het volgende, in verband met de nogal hoge kosten wordt de
arbitrage tijdens de districtsfinales verzorgd door organiserende vereniging met een vergoeding
van € 100,00.
J.J. geeft verder uitleg over de nieuwe moyennetabel.
Tot slot wijst Hennie Vaanhold erop, dat er in ons districtsreglement bepalingen aangaande
moyennes zijn opgenomen. J.J., het reglement dient op korte termijn op een aantal punten te
worden aangepast.
12. Arbitrage. (Marco Ubbink)
Wanneer er nog verenigingen zijn, welke nog niet over 1 of 2 club- en/of districtsarbiters
beschikken, zijn deze reglementair eigenlijk verplicht hier voor te zorgen!
Voorbeeld: Per 1-3 teams minimaal 1 arbiter / 4-10 teams minimaal 2 arbiters! Maar één per
vereniging zou al mooi zijn. Dan geef ik nu het woord aan Marco Ubbink.
13. Jeugd.
Ik vertel U geen nieuws, dat deze categorie helaas niet meer van de grond komt. Men beraad zich
binnen de bond over nieuwe mogelijkheden. Bij de KNBB staan nog slechts 125 jeugdleden
geregistreerd. Deels is dit ook te wijten aan het gegeven, dat men vanaf 16 jaar bij de senioren
mag spelen. Ook hier heeft Martin Mulder aangegeven niet verder te gaan met het ontwikkelen
hiervan.
14. Nieuw ! 5 Balspel.
Ik wil U er nog even aan herinneren, dat dit nieuwe spel toch redelijk veel wordt gespeeld in de
diverse districten. Het spel kan worden vergeleken met het darten (dus telling van hoog naar laag
of laag naar hoog). Iedere speler mag slechts één keer stoten per beurt! Het te scoren aantal
punten kunt U zelf bepalen (bv. 51-101-151 enz.). Omhoog kunt U het elektronische score bord
gebruiken – omlaag, zoals bij darts, het oude draaibord. Het aantal geraakte ballen (zonder de
speelbal) bepaalt het puntentotaal per stoot. Het district heeft twee sets aangeschaft, welke op
proef kunnen worden gebruikt. Heeft U belangstelling, geef dit door aan Marco Ubbink of
Bennie Stegeman. U kunt ook zelf een set aanschaffen via de biljarthandel. Misschien is er na de
vergadering nog wat tijd om dit nieuwe spel te demonstreren en/of te spelen. Marco kan tekst en
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uitleg geven over de spelregels! Helaas is het al redelijk laat, dus verplaatsen we de demonstratie
naar een volgende gelegenheid.
15. Rondvraag.
Allereerst heb ik B.S. (na afloop van de vergadering) voor een aantal verenigingen nog even een
paar vragen over de ledenadministratie.
Verder wenst er niemand van de rondvraag gebruik te maken.
16. Sluiting.
Aan het eind van deze voorjaarsvergadering willen we iedereen bedanken voor haar- of zijn
inbreng met de volgende woorden:
“Volg je hart en biljart” en “Waar kan je ze mooier maken dan op een biljartlaken”.
Dan wensen wij U tot slot, allen alvast een hele fijne vakantie en vooral een sportief en gezellig
nieuw biljartseizoen. Wel thuis en tot ziens!

Lochem, woensdag 17 juni 2015
Ernst Ploum
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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