Voorjaarsvergadering 2019

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig: BC de Olde Mölle Varsseveld, BV de Driesprong, BV BVV’75, BV Onderschoer en
BV de Zonnehoek.
Afmelding ontvangen van: BC de Olde Mölle Varsseveld, BV de Driesprong.
1. Opening. (BS, voorzitter)
- De voorzitter heet namens het bestuur allen, en in het bijzonder onze ereleden, leden van
verdienste, sponsoren en adverteerders van harte welkom op de voorjaarsvergadering van ons
district, hetwelk in september haar 70-jarig jubileum viert.
- Tevens verzoekt hij om een moment van stilte ter herdenking van de leden, welke ons de
afgelopen tijd zijn ontvallen.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
2.2. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen.
- Vragen graag via de microfoon, zodat iedereen alles duidelijk kan volgen.
- Hebt U allemaal de presentielijst getekend?
- U kunt de wedstrijdformulieren uitprinten bij Biljartpoint (ook voor de tegenstander i.v.m.
eventuele controle).
- Het kopje koffie en 1 consumptie wordt u aangeboden door het district.
2.1. Mededelingen:
- Namens het district wenst de voorzitter de zieke leden en hun familie van harte beterschap en
veel sterkte.
Over ernstige ziektegevallen willen wij als districtsbestuur graag tijdig geïnformeerd worden
zodat wij ons blijken van medeleven en belangstelling kunnen tonen.
Dat dit van groot belang is mag duidelijk zijn.
Want onlangs nog vroeg ik aan iemand hoe het met hem of haar is, bleek dat degene al was
overleden, vind ik heel bezwaarlijk.
Ik wil dan ook nogmaals mijn welgemeende excuses aanbieden en veel sterkte wensen.
- zaterdag 15 juni jl. waren wij aanwezig bij de algemene ledenvergadering van KNBB/KVC in
Maarn. Onderstaand de belangrijkste punten.
Er zijn/worden een aantal bestuurswijzigingen doorgevoerd – de langdurige afwezigheid van
Christ van der Smissen (i.v.m. ziekte van zijn vrouw) – en uiteraard werden (door ons alleen) de
moyennetabellen en grenzen aangekaart i.v.m. een aantal verschillen op diverse plaatsen (komen
we later op terug).
Er is discussie gaande over het gelijktijdig spelen van de A en B1-klasse tijdens de NKlandsfinale i.v.m. het nogal grote aantal spelers, dat in beide klassen spelen.
- het driebandenteam van HCR Prinsen heeft het afgelopen weekend de KNBB JUMBO
Bekerfinale gewonnen, de voorzitter feliciteert teamleider Dinand Prinsen van harte met dit
fantastische resultaat.
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3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2018.
Ter informatie geplaatst op onze website.
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 de notulen.
4. Ingekomen en verzonden stukken. (BS, voorzitter)
4.1. Ingekomen:
- Brief van BV Ons Huis d.d. 15 januari 2019, m.b.t. op- en aanmerkingen arbitragekorps.
Behandeling onder agendapunt 10.
- Mail van KNBB d.d. 11 april 2019, m.b.t. voortzetting contract KNBB met Biljartpoint en
samenwerking met Biljartprof m.b.t. wedstrijdsoftware Persoonlijke Kampioenschappen seizoen
2019-2020. Behandeling onder agendapunt 7.
- Brief van KVC d.d. 24 april 2019, m.b.t. nieuwe opzet Persoonlijke Kampioenschappen
(intervalsysteem). Behandeling onder agendapunt 9.
- Brief van KVC d.d. 16 mei 2019, m.b.t. wijziging inschrijvingen Persoonlijke
Kampioenschappen voor Hoofdklassen. Behandeling onder agendapunt 9.
- Brief van BV Ons Huis d.d. 7 mei 2019, m.b.t. blokkade uitslagenpagina Biljartpoint bij
districtsfinale teams. Behandeling onder agendapunt 8.
- We hebben de afgelopen tijd zowel telefonisch als per mail een aantal vragen gehad en tevens
hopelijk naar behoren beantwoord. Wel verzoeken wij om vragen in te dienen via uw eigen
verenigingssecretaris c.q. wedstrijdleider en niet op persoonlijke titel.
- Nieuws- en Weekbrieven van KNBB – Vereniging Carambole (zie ook op onze website).
- Uitnodiging voor eerste open NK 5- Ball, te spelen op maandag 24 juni a.s.
- Uitnodigingen voor NK-Landsfinales, welke voor het eerst dit jaar in 2 weekenden worden
gespeeld. Zaterdag 22 juni (A-B1-C1), Zondag 23 juni (C3-C4), Maandag 24 juni (NK-5 Ball),
Vrijdag 28 juni (Dag-biljarten-Damesbeker), Zaterdag 29 juni (B2-C2).
- Brief van BC de Olde Mölle Varsseveld i.v.m. een fusie met BV Halle-Nijman gaan zij samen
in het district Doetinchem spelen.
- BV B.C.A. gaat zijn competitiewedstrijden dit seizoen spelen bij Café-restaurant Misterpoort te
Bredevoort i.v.m. de verkoop van de huidige locatie.
4.2. Verzonden:
- Diverse mededelingen en vragen aan verenigingen, welke ter zake deden, o.a. onderstaande
stukken;
- Wijziging speeldatum i.v.m. uitstel van wedstrijden - diverse verzoeken om invulling uitslag in
Biljartpoint binnen de gestelde tijd.
Tevens de moyennelijsten, welke m.i.v. 1 augustus 2019 a.s. gelden, naar de bestaande en
bekende wedstrijd- en teamleiders met een juist email-adres verzonden.
5. Bestuurlijke zaken. (BS, voorzitter, HV, secretaris)
- Wij danken de hoofdsponsor, klasse-sponsoren en adverteerders voor hun ondersteuning.
- Op onze site staat een formulier, waarop u het voltallige bestuurs-bestand moet invullen, zodat
we weten welke functie door iemand wordt bekleed !
Voor alle zaken, welke u niet op onze site aantreft, verwijzen we u naar de sites van de KNBB of
de Vereniging Carambole.
- Om alvast te noteren: de datum van de Algemene (najaar) Ledenvergadering
Maandag 2 december 2019 a.s. bij Biljartcentrum Overkamp – aanvang 20.00 uur.
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5.1. Ledenadministratie:
- Iedere vereniging heeft een schrijven ontvangen van de ledenadministratie KNBB met een zeer
zorgvuldige uitleg m.b.t. het aan- en afmelden van leden of het wijzigen van functies.
Dringend verzoek de ledenlijsten goed te controleren (vooral email-adressen). Deze worden door
KNBB gebruikt voor felicitaties op uw verjaardag!
- Opgave nieuwe of al bestaande leden, welke zich opnieuw aanmelden, is mogelijk vanaf heden
tot en met 31 juli 2019 a.s. (graag met de datum, waarop u een lid gaat aanmelden bij de KNBBVereniging Carambole). Dus geen vooruit aangegeven datum !!
Contributie gaat in per 1 augustus 2019. Actualiseer uw ledenadministratie dus voor deze
datum!!!!
Bij een nieuw lid ook graag het moyenne doorgeven aan de competitieleider.
Wanneer u eventueel leden heeft, welke geen competitie meer spelen en toch wel lid willen
blijven, kunt u ze aanmelden als recreatief niet spelend lid (kost € 5,00).
5.2. Secretarieel: (HV, secretaris)
- Vorig jaar mei hebben wij de belangrijkste zaken vastgelegd in het AVG-dossier.
In het afgelopen jaar is dit dossier niet gewijzigd m.u.v. onze website deze is sinds februari 2019
versleuteld middels een SSL-certificaat.
Tevens denken wij dat we in de praktijk, middels een vast agendapunt in de bestuursvergadering,
voldoende aandacht besteden aan de bescherming c.q. beveiliging van persoonsgegevens.
Er zijn hierover in het afgelopen jaar dan ook geen klachten binnengekomen.
5.3. Aftreedschema 2019:
- Henny Vaanhold (secretaris/penningmeester), Johan Jansink (Wedstrijdleider PK) en Dick
Elsman van de FAC zijn aftredend. Henny, Johan en Dick hebben zich herkiesbaar gesteld. Er
hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Dick, Henny en Johan, worden dan ook onder een
verdiend applaus, herkozen voor een periode van 3 jaar.
Als blijk van waardering reikt de voorzitter tevens een bloemetje uit.
6. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester)
6.1. Boekjaar 2018-2019:
De financiële stukken van het boekjaar 2018-2019 en de begroting voor het boekjaar 2019-2020
worden behandeld in de najaarsvergadering.
Wel geeft de penningmeester nu al aan dat het resultaat van het boekjaar 2018-2019 zeer positief
zal zijn.
6.2. Contributie 2019-2020:
Gezien bovengenoemde resultatenprognose zal de contributie niet worden verhoogd.
Wel het dringende verzoek aan de verenigingen de facturen binnen de gestelde termijn te betalen.
Elk jaar weer kost dit veel extra werk en tijd. In de toekomst zullen wij dan ook € 10,00 aan
herinneringskosten in rekening brengen bij overschrijding van de betalingstermijn.
6.3. Wijziging facturatie KNBB:
In het verleden werd het factuurbedrag verhoogd met € 2,50 aan administratiekosten wanneer er
geen incassomachtiging was afgegeven.
Dat veranderd vanaf komend seizoen, de administratiekosten worden niet meer berekend.
Daarvoor in de plaats kunnen er herinneringskosten in rekening worden gebracht, en wel als
volgt:
De 1e contributiefactuur heeft een betalingstermijn die afloopt op 30 augustus.
Indien een machtiging is afgegeven hoeft u niets te doen, zorg wel voor voldoende saldo!!!
Is er geen machtiging afgegeven dan dient u zorg te dragen voor de betaling voor 30 augustus.
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Is er niet betaald voor 30 augustus dan volgt er een herinnering met het verzoek de betaling voor
15 september te regelen. Deze herinnering brengt nog geen extra kosten met zich mee, maar bij
een eventueel volgende herinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 10,00 aan
herinneringskosten.
Bennie bedankt Henny voor zijn inbreng en zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.
7. Behandeling voorstellen bestuur en wijzigingen KNBB. (BS, voorzitter)
7.1. Moyennelijsten District 2019-2020:
- De moyennelijsten op de site vermelden de aanvangsmoyennes van seizoen 2019-2020.
Wij verzoeken u deze goed te hanteren bij de teamopgaven!
7.2. Moyennetabellen District 2019-2020:
Vanaf komend seizoen zullen wij ons, gezien de kleine afwijkingen, conformeren aan de
moyennetabellen van de KNBB. Echter zullen wij wel onze eigen onder- c.q. bovengrenzen
blijven hanteren.
De tabellen staan binnenkort onder “Competitie” op de site.
7.3. Moyennetabellen KNBB 2019-2020:
Deze worden in ons district alleen na de districtsfinales gebruikt t.b.v. de gewestelijke
voorronden en finales, indien ze nog zouden afwijken van onze tabellen.
Door de KNBB-Vereniging Carambole is ons beloofd, dat ze voor het eind van deze maand
de juiste tabellen gaan versturen, nadat zeer strikte controles zijn uitgevoerd !
7.4. Moyennegrenzen District 2019-2020
Er zijn een aantal kleine wijzigingen t.o.v. de KNBB-tabellen en grenzen !
E.e.a. is afhankelijk van de te spelen klassen
Na enige discussie wordt door het bestuur besloten de C5-klasse in ons district vooralsnog te
handhaven. Indien er genoeg teams zijn kan er ook in de C5 een klasse komen met 4 spelers.
7.5. Aanpassing moyennes District 2019-2020:
- Voor alle zekerheid kunt u het best een nieuwe speler al na 1,2 of 3 wedstrijden aanpassen!
Geef dit dan ook per omgaande door aan de competitieleider.
Het eventuele aangepaste moyenne en het te maken aantal caramboles kunt u hierna altijd vinden
onder “huidig moyenne” in de teamsamenstelling in Biljartpoint.
7.6. Reglementen District en KNBB 2019-2020:
De definitieve reglementen (met eventuele aanpassingen/wijzigingen) voor zowel Persoonlijke
Kampioenschappen als competitie worden rond 1 augustus a.s. gepresenteerd op de website van
de KNBB-Vereniging Carambole.
Wij zullen daarna onze districtsreglementen hierop laten aansluiten.
7.7. Biljartpoint 2019-2020:
- Er waren besprekingen met de Vereniging Carambole voor een eventuele overname i.v.m. het
beëindigen van de leverancier. Voorlopig heeft de KNBB-Vereniging Carambole nog een
contract tot en met seizoen 2019-2020 en daarna waarschijnlijk alleenrecht (dit betekent dus een
speciaal programma voor de Vereniging Carambole en hun aangesloten districten).
Diverse mogelijkheden zullen worden bekeken hoe dit is te realiseren. Zodra er meer nieuws is,
houden wij u op de hoogte.
- Over de inbreng van het PK-gebeuren in Biljartpoint heeft men ons medegedeeld, dat het toch
in een redelijk gevorderd stadium is gekomen, namelijk Biljart Prof.
Mocht u een mooiere of betere naam hiervoor hebben, geeft u dit dan door aan mij.
- Uw juiste moyenne tijdens de competitie vindt u onder “Huidig moyenne” (met het juiste
aantal te maken caramboles). Dus niet onder algemeen moyenne !! Hierdoor kunt u nooit in
een verkeerde volgorde spelen !!
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- Naar aanleiding van diverse vragen over de herziening op de helft van de competitie:
Alleen verhogingen zijn van toepassing voor de tweede helft van de competitie. In extreme
gevallen eventueel verlaging van 1 interval (na overleg met de competitieleider).
- Na de gespeelde districts-finales geldt ook het hoogste moyenne van de competitie wanneer
u deelneemt aan de gewestelijke voorronden- en finales c.q. landsfinale. Deze wedstrijden
tellen echter niet mee ter bepaling van uw eindmoyenne.
- Uw nieuwe beginmoyenne voor het seizoen 2019-2020 wordt in uw team in Biljartpoint
weergegeven als “Algemeen moyenne” met het te maken aantal caramboles.
- Uitslagen uiterlijk binnen 48 uur inbrengen. (Denk aan boete van € 25,00)
- Foto van lokaliteit kunt u opsturen naar Marco Ubbink.
- Het wachtwoord van de teamleiders blijft gehandhaafd. Wanneer u geen teamleider meer bent,
zullen uw rechten worden verwijderd in Biljartpoint.
7.8. Jubileum 70 jaar district: (HV, secretaris)
In september bestaat ons district 70 jaar. Gezien de ervaringen in het verleden gaan we dit niet
groots vieren. O.a. ons 60-jarig jubileumfeest heeft toentertijd veel geld gekost daarentegen was
er maar minimale belangstelling.
Het bestuur heeft dan ook besloten aan dit jubileum enkel aandacht te besteden middels een extra
natje en droogje tijdens de najaarsvergadering. Hierbij zijn alle functionarissen van de
verenigingen welkom.
Pauze 15-20 –minuten.
8. Competitie. (BS, voorzitter)
8.1. Algemeen:
Na de uitslaande brand bij Eetcafé ’t Stuupke is Robert Overbeek, samen met de vereniging, er in
geslaagd een vervangende locatie te vinden voor hun grote aantal teams.
Helaas verloopt het herstel van de lokaliteit niet zo als was gehoopt, zodat ook het komende
seizoen wordt uitgeweken naar ’t Schuttershoes.
- Graag willen we van iedereen volledige medewerking om het aantal uitgestelde wedstrijden te
beperken, denk vooral een beetje vooruit en speel een wedstrijd al op een eerdere vrije datum desnoods 2 keer in de week - gebruik reservespelers of speel een dubbelpartij.
Bij uitstel van een wedstrijd beslist opgeven: klasse – betreffende teams – nieuwe datum –
Het beste is per email door te geven, maar uiteraard ook telefonisch !
Er mogen, uit de 1e helft van de competitie, geen wedstrijden worden gespeeld na 22
december 2019 i.v.m. de herziening!!
- Dan nogmaals het dringende verzoek aan alle verenigingen (vooral de teamleiders) om er voor
te zorgen, dat hun leden volgens de regels zijn gekleed.
Laat bij veel teams nog al wat te wensen over, vooral broek en schoenen!
- Het ingevulde wedstrijdformulier dient door beide teamleiders te worden getekend.
Tevens een kopie meegeven voor eventuele controle aan het uitspelende team !
- Wanneer er een dubbelpartij moet worden gespeeld, denk er dan goed aan, dat het te maken
aantal caramboles bij libre twee intervallen en bij driebanden klein en groot één interval hoger
wordt.
- Spelers in de C1-klasse moeten goed kijken naar het te maken aantal caramboles (zie ook onder
moyennegrenzen)!
Bij een dubbelpartij in deze klasse door de laatste speler (80) wordt dus derde partij (90) en
vierde partij (100 caramboles) – evt. derde speler (90) dan vierde partij (110 caramboles)
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- Dit seizoen spelen we, zowel in de B1-klasse als in de C1-klasse de districtsfinales met drie
periodekampioenen i.v.m. 27 speelronden.
- Zoals reeds eerder aangegeven blijven de afvaardigingen naar het gewest zeer waarschijnlijk
ongewijzigd: Elk district heeft twee afvaardigingen (district met de meeste teams in een klasse
heeft een afvaardiging extra).
- Dit seizoen zullen we een keuze moeten maken wat betreft het spelen van de districtsfinales.
Meerdere teams hebben aangegeven, dat op een avond door de week voor een aantal spelers (ivm
werk enz.) prettiger is. De voorzitter vraagt de vergadering middels de stemkaart aan te geven
waar de voorkeur naar uit gaat. Er blijkt een meerderheid voor het spelen op zaterdag.
- We zullen de komende tijd overleg plegen over de te spelen districtsfinales met de betrokken
lokaliteiten en verenigingen.
8.2. Huldiging districtskampioenen en deelnemers NK: (BS, 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 competities hebben behaald t.w.:
Districtskampioenen A-B1-C1-klasse (directe plaatsing voor gewest):
A-klasse
– Bousema 3
B1-klasse
– Stuupke 3
C1-klasse
– Driehoek 5
De voorzitter feliciteert alle teams en reikt aan deze rechtstreekse kampioenen de bijbehorende
beker uit.
Verdere districtskampioenen cq. 2e of 3e afgevaardigde (plaatsing voor het gewest):
A-klasse
– Stuupke 8 (2e afvaardiging).
B1-klasse
– Ivoor Groenlo 9 (Periode, 2e afvaardiging).
B2-klasse
– Gebrande Waateren 1 (kampioen), Gebrande Waateren 2
(2e afvaardiging).
C1-klasse
– Ons Huis 1 (Periode, 2e afvaardiging)
C2-klasse
– Ellenkamp 6 (kampioen), Kevelder 4 (2e afvaardiging).
C3-klasse
– Ons Huis 5 (kampioen), Barbier 4 (2e afvaardiging).
C4-klasse
– Wapen van Borculo 3 (kampioen), Onderschoer 2 (kampioen) en
Wieke 4 (3e afvaardiging).
Na de gespeelde gewestelijke voorronden wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de
gewestelijke finales:
A-klasse
– Bousema 3 en Stuupke 8
B1-klasse
– Stuupke 3
B2-klasse
– Gebrande Waateren 2
C3-klasse
– Barbier 4
C4-klasse
– Wieke 4
Na de gespeelde gewestelijke finales wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de
landsfinales op 22 juni a.s. in Nieuwegein:
A-klasse
– Stuupke 8
B1-klasse
– Stuupke 3
- De voorzitter feliciteert alle teams met deze mooie resultaten en wenst tevens de teams van BV
’t Stuupke, welke zich geplaatst hebben voor de landsfinale, heel veel succes. Tevens overhandigt
hij aan beide teams een attentie.
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Damescompetitie:
- We hadden als district een gewestelijke voorronde in Lichtenvoorde (Café Restaurant de
Driehoek) en in Eibergen (Café Tijink) met deelname van 5 teams t.w.: Ellenkamp, van Otten,
Ivoor Groenlo, Tijink en de Driehoek.
Het damesteam van Ivoor Groenlo wist de gewestelijke finale te bereiken. Helaas geen plaatsing
voor de nationale finale.
- De voorzitter feliciteert alle teams met de behaalde resultaten.
- Er wordt ook het komende seizoen weer gespeeld om de Damesbeker.
Dames geeft u zich voor 1 april 2020 a.s. op voor deze mooie wedstrijden (liefst eerder).
Er wordt wederom gespeeld volgens de intervaltabellen met drie speelsters (speelsters mogen ook
van een andere vereniging zijn, als ze maar 4 wedstrijden hebben gespeeld, en rouleren is
toegestaan).
8.3. Wedstrijdkalender 2019-2020:
- De concept-wedstrijdkalender 2019-2020 staat op de site.
In deze kalender zal waarschijnlijk de A-klasse een week eerder moeten beginnen i.v.m. het te
verwachten groot aantal teams.
Dringend verzoek na de carnavalsweek geen wedstrijden meer uit te stellen !!
8.4. Competitiereglement 2019-2020:
- Competitie-reglement District blijft van kracht in het seizoen 2019-2020. In gevallen, waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het Competitie-reglement KNBB.
Mochten er nog kleine wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij deze per omgaande in ons PK- en
Competitie-reglement aanpassen en op de site vermelden.
8.5. Opgave teams seizoen 2019-2020:
Uw opgaven dienen uiterlijk 1 juli 2019 a.s. te zijn ingeleverd (liever eerder).
Vul alleen de moyennes in, dus niet de caramboles, i.v.m. kleine wijzigingen in de tabellen !
U hoeft geen reservespelers aan te geven, alleen NO-spelers.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. ( BS, voorzitter, JJ, PK-leider)
9.1. Algemeen:
- Voor alle duidelijkheid nog even het volgende: Wanneer een vereniging een NK wil
organiseren, moet dit te allen tijde via het districtsbestuur geschieden !!
- Belangrijke vraag: wilt u binnen uw vereniging of lokaliteit kijken of er misschien nog een
districtsvlag aanwezig is (svp doorgeven aan Johan).
-Geeft u zich ook dit jaar weer massaal op voor de Persoonlijke Kampioenschappen !!
Mocht u zich te laat aanmelden, dan wordt u op de reservelijst geplaatst voor elk onderdeel, zodat
er bij eventuele afmeldingen de open gevallen plek kan worden ingevuld.
- Er waren in het afgelopen seizoen 242 inschrijvingen voor de Persoonlijke Kampioenschappen
van het district. Dat is een stijging van meer dan 12% t.o.v. vorig seizoen. De voorronden en
finales zijn, op een kleine onenigheid na, goed verlopen, mochten er nog suggesties zijn dan
horen wij dat graag.
- Ook afgelopen seizoen hebben we de finales weer met 6 spelers gespeeld.
- Opgave voor de Persoonlijke Kampioenschappen 2019-2020 middels het opgaveformulier op
onze website. Het formulier downloaden, invullen en mailen naar de PK-leider van het district.
Betaling uitsluitend via de vereniging. De vereniging ontvangt ca. februari de factuur.
Het inschrijfgeld blijft € 10,00. Tevens van toepassing voor alle hoofdklassen !
- De districtsranglijst staat tevens op onze website, hierop is te zien in welke klasse men mag
deelnemen. Maak gebruik van deze ranglijst zodat spelers niet verkeert worden ingedeeld.
Uiterste inschrijfdatum staat vermeld op onze website onder het PK-rooster.
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Afmelden kan tot een week voorafgaand aan de voorronden. Het inschrijfgeld wordt niet terug
betaald !
- Afmelding voor een districtsfinale kan uitsluitend 48 uur voor aanvang van de finale, dus voor
woensdag 18.00 uur. Bij te laat afmelden of niet opkomen, volgt er een boete van € 25,00.
- Bij poules van 4 spelers in de voorronden kan er op 1 biljart worden gespeeld. Hierdoor kunnen
ook lokaliteiten met 1 biljart voorronden organiseren.
- Indeling van de voorronden geschiedt op alfabetische volgorde maar leden van dezelfde
vereniging spelen eerst tegen elkaar.
9.2. PK-reglement 2019-2020
Belangrijkste wijzigingen:
- Invoering intervalsysteem.(m.u.v. libre hoofdklasse)
- Intervaltabellen corresponderen in grote lijnen met de intervallen van de Landscompetitie.
- In alle spelsoorten zijn er minder klassen en zijn de klasse-indelingen aangepast.
- Voor elke klasse is de partijlengte en/of indeling in interval in de nieuwe moyennetabellen
vastgesteld.
- Berekening rangorde is eerst wedstrijdpunten en dan percentage caramboles.
- Alle hoofdklassen worden district overstijgend c.q. semi imperatief, dus geen districtsfinale
maar gewestelijke voorronden
- Inschrijving voor alle hoofdklassen dient echter wel via het district te geschieden.
Verdere details zullen wij na het afrondend overleg tussen de districtswedstrijdleiders en de
KNBB, maar ruim voor het komend seizoen, op onze website plaatsen.
9.3. Huldiging deelnemers NK-Persoonlijk Kampioenschappen 2018-2019:
NK Kader 38/2 – open
Rob Pot
(10)
NK Kader 38/2 – open
Gerard ten Lohuis
(14)
NK Kader 38/2 – open
Peter Heutinck
(15)
NK Kader 38/2 – 3e klasse
Jeroen van Alst
(2)
NK Bandstoten – extra klasse
Gerard ten Lohuis
(2)
NK Bandstoten – extra klasse
Edwin Tieman
(3)
NK Libre klein – Hoofdklasse
Marcel Ernst
(5)
NK Libre klein – 4e klasse
Willie Eekelder
(5)
NK Libre klein – jeugd 1e klasse
Arno Coenradi jr.
(7)
e
NK Driebanden – Groot 2 klasse
Hans Feukkink
(2)
NK Driebanden klein – Dames
Petra Pot
(22)
NK Driebanden klein – Dames
Luci Oosterholt
(24)
NK 5-pins
Marco Ubbink
(14)
NK 5-pins
Johan Jansink
(18)
Alle bovengenoemde deelnemers aan het NK worden door Johan gefeliciteerd en beloond met
een attentie.
Er zijn verder geen vragen. Bennie bedankt Johan voor zijn inbreng en zijn werkzaamheden in
het afgelopen jaar.
10. Arbitrage. ( MU, arbiters coördinator)
10.1. Algemeen:
N.a.v. de brief van Ons Huis m.b.t. het arbitragebeleid (zie de ingekomen stukken) hebben wij
(Marco en Johan) gesproken met de vertegenwoordigers van Ons Huis.
De volgende punten kwamen aan de orde, met daaronder onze antwoorden c.q. afspraken:
1. Arbiters maken lange dagen, krijgen weinig rust omdat ze ook nog moeten schrijven.
Afgesproken is dat de arbiters in de toekomst niet meer schrijven zodat ze meer rust krijgen.
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De organiserende vereniging dient voor schrijvers te zorgen. Hier staat geen vergoeding
tegenover. De vereniging dient, indien nodig, dit zelf te bekostigen. Let wel dit is alleen van
toepassing bij Gewestelijke finales en Nationale voorwedstrijden.
2. Het aantal te maken caramboles van de spelers zou vaak te hoog zijn.
Hier heeft ons district geen invloed op, dit wordt bepaald door de KNBB.
3. Verschil in honorering tussen nationale arbiter en een district- of gewestelijke arbiter.
Een nationale arbiter ontvangt alleen meer bij een afstand van 50 km of meer. Tevens dienen zij
daar ook de eventuele overnachting van te bekostigen. Echter afstanden van meer dan 50 km is in
ons district niet van toepassing. Tevens houden de vergoedingen in ons district gelijke tred met
collega-districten.
De vergoedingen blijven dan ook zoals ze nu zijn.
Uiteindelijk werd de bespreking naar ieders tevredenheid gesloten.
10.2. Arbiterscursus:
- Er hebben zich 4 leden gemeld voor de arbiterscursus 1. Dit is echter niet genoeg om in ons
district een examen te kunnen afnemen.
Aan ieder de dringende vraag om binnen de vereniging leden te stimuleren zich op te geven voor
de arbiterscursus, zodat we ons arbiterskorps weer op niveau krijgen. Marco biedt zijn
visitekaartje aan voor direct contact.
Ook Marco wordt door Bennie bedankt voor zijn inbreng en werkzaamheden in het voorbije
seizoen.
Tevens bedankt Bennie alle arbiters en schrijvers maar ook alle wedstrijdleiders voor de
prettige samenwerking en de organisatie van de PK-voorronden en finales, de districtsfinales
en de gewestelijke voorronden en finales.
11. Rondvraag.
- Wij hebben U inmiddels over een groot aantal zaken geïnformeerd, maar er kunnen toch nog
wat vragen bij U zijn opgekomen.
Hiervoor wil ik U verzoeken één voor één uw vraag te stellen voor de microfoon in de zaal, zodat
iedereen goed en duidelijk kan horen, waar de betreffende vraag over gaat. Ook tijdens de
rondvraag graag goede aandacht in de zaal.
- Joop van Meegen (’t Heukske): Is het niet eens met de regeling moyennebepaling voor de
Persoonlijke Kampioenschappen.
Antwoord Johan Jansink: De moyennebepaling van de KNBB is van toepassing en daar heeft het
district geen invloed op.
- Han Rutgers (Ons Huis): Zegt geen reactie te hebben gehad op de brief aan de KNBB m.b.t.
betalingbeleid.
Antwoord Henny Vaanhold: Een reactie van de KNBB op jullie brief is er niet gekomen , dat
hadden wij ook niet verwacht. Wel heeft de KNBB haar factureringsbeleid aangepast zoals ik heb
uitgelegd onder agendapunt 6.3.
Dus jullie brief heeft waarschijnlijk wel geholpen.
- Jan Klein Braskamp (Wap. van Borculo): Vraagt waarom het vast moyenne van een speler in
een ander Bond niet telt als vast moyenne voor ons district..
Antwoord Bennie Stegeman: Een speler heeft pas een vast moyenne indien die speler binnen de
KNBB 4 wedstrijden heeft gespeeld.
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12. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn inzet en inbreng voor ons district. Tevens wenst hij
allen alvast een hele fijne vakantie en een sportief en gezellig biljartseizoen 2019-2020.
Wel thuis en tot ziens.

Henny Vaanhold
Secretaris –KNBB Vereniging Carambole-District Berkel en Slinge.
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