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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

                                         KNBB VERENIGING CARAMBOLE 

                                              DISTRICT BERKEL & SLINGE 

 
 

Gehouden op dinsdag 12 juli 2022 om 20.00 uur bij 
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen. 

 

Afwezig met kennisgeving: Sandra Dieker (BV Blue Lake), Jan te Wierik ( BV Gebrande 

Waateren), Damesteam Chicks with Cues, 

 

Afwezig zonder kennisgeving: BV Dwars, BV De Olde Môlle en BV Zonnehoek. 

 

1. Opening. (JJ, voorzitter) 

- De voorzitter heet namens het bestuur allen van harte welkom op de ledenvergadering van ons 

district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste, hoofdsponsor en de deelnemers aan 

de Nederlands kampioenschappen van het afgelopen seizoen. 

- De voorzitter verzoekt om een moment van stilte ter herdenking van de leden, welke ons de 

afgelopen tijd zijn ontvallen. 

 

2. Mededelingen. (JJ, voorzitter) 

2.1. Algemeen: 

2.2. Mededelingen van huishoudelijke aard: 

- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen. 

- Alle aanwezige verenigingen hebben de presentielijst getekend. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 6 juli 2020. (JJ, voorzitter) 

- Deze notulen heeft u op onze website kunnen inzien. 

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. (JJ, voorzitter) 

4.1. Ingekomen: 

- Diverse informatie van KNBB m.b.t. de Coronacrisis, de belangrijkste hebben we op onze 

website geplaatst. 

- We hebben de afgelopen tijd vragen gehad m.b.t. de competitie en Pk’s. Op sommige vragen 

gaan we bij de betreffende agendapunten dieper in.  

Nogmaals verzoeken wij vragen en/of opmerkingen in te dienen via de eigen 

verenigingssecretaris c.q. wedstrijdleider en niet op persoonlijke titel. 

- Mail van district Twente m.b.t. samenvoegen A-klasse. Verdere behandeling onder agendapunt 

8. Competitie.  

- Mail van KNBB/WCB m.b.t. enquête spelen intervallen Pk’s. Verdere behandeling onder 

agendapunt 9. Persoonlijke kampioenschappen. 
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- Nieuwsbrieven en Updates KNBB-Vereniging Carambole zijn gepubliceerd op de website van 

Berkel & Slinge. 

4.2. Verzonden: 

- Diverse mails aan de verenigingen m.b.t. coronamaatregelen en competitiezaken. Ook 

gepubliceerd op de website van Berkel & Slinge. 

 

5. Bestuurlijke zaken.  

5.1. Algemeen: (JJ, voorzitter) 

5.2. Ledenadministratie: (HV, secretaris) 

- De nieuwe ledenadministratie van de KNBB is in januari 2022 in werking getreden. 

De ledenadministrateurs en secretarissen van de verenigingen dienen de richtlijnen goed ter harte 

te nemen.  

Alle verenigingssecretarissen zijn op 10 juni jl. via een nieuwsbulletin geïnformeerd. 

Een paar belangrijke onderdelen t.w.  

Als een verenigingslid het lidmaatschap opzegt dient de einddatum ingevuld te worden voor alle 

functies en daarna op de button “BIJWERKEN” te worden gedrukt. 

Bij afmelding bij de gehele KNBB, bijvoorbeeld bij overlijden ook de einddatum invullen voor 

alle functies en de button “AFMELDEN” gebruiken. Geef dit ook door per mail aan  la@knbb.nl.  

Bij aanmelding van een nieuw lid dat al eerder lid was van de KNBB vul dan bij “Relatie+” de 

juiste gegevens in en druk op de button “CONTROLEREN”. De persoon krijgt dan het oude 

bondsnummer terug. Wanneer het oude bondsnummer verschijnt wordt met de button 

“INSCHRIJVEN” het lid definitief ingeschreven. Komt u er niet uit schakel dan de 

districtssecretaris in voor hulp. 

Als er onverhoopt toch wat fout gaat stuur dan meteen een mail naar la@knbb.nl, zij herstellen 

dat.  

- Nogmaals het dringend verzoek aan de verenigingen om de ledenadministratie up to date te 

houden (vooral email-adressen en adresgegevens).  

- Afmelden leden is mogelijk tot en met 31 juli 2022 a.s. Contributie gaat in per 1 augustus 2022. 

Actualiseer uw ledenadministratie dus voor deze datum!!!! 

Bij een nieuw lid het moyenne doorgeven aan de competitieleider. 

Leden die geen competitie en/of PK meer spelen en toch wel lid willen blijven, kan men 

aanmelden als recreatief niet spelend lid (CRL). Contributie bij de KNBB is slechts € 5,00. Het 

district heft in dit geval geen contributie.  

5.3. Secretarieel: (HV, secretaris) 

-Alle relevante informatie tijdens de biljart loze periode hebben we gecommuniceerd met de 

verenigingen en ook op de website gepubliceerd. 

- Een nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 in werking 

getreden. De wet geld voor de districten en ook voor alle verenigingen die statutair zijn.  
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de 

aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een 

tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als 

verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral 

voor lokale verenigingen. Iedere vereniging die statuten heeft moet deze aanpassen.  

Ook voor het district Berkel & Slinge betekent het dat wij onze statuten moeten aanpassen op 1 

onderdeel nl. wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden. 

Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer 

kan of mag. 

mailto:la@knbb.nl
mailto:la@knbb.nl
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Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie van 3 personen 

worden ingesteld. Binnen 5 jaar (voor 1 juli 2026) dient dit in de statuten te worden opgenomen. 

Besloten wordt de statuten t.z.t. aan te passen en e.e.a. in de toekomstige bestuursvergaderingen 

onder het agendapunt WBRT actueel te houden. 

Onder agenda 5.4. komt de benoeming van de continuïteitscommissie aan de orde. 

5.4. Bestuurs-FAC-verkiezing-en Continuïteitscommissie : (JJ, voorzitter) 

- Verkiezing secretaris, penningmeester: 

Henny Vaanhold is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  

Henny wordt herkozen voor een periode van 3 jaar t/m juni 2025.  

- Verkiezing arbiter-coördinator: 

Marco Ubbink is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  

Ook Marco wordt herkozen voor een periode van 3 jaar t/m juni 2024.  

Voor hun inzet in de afgelopen termijn worden Henny en Marco beloond met een bloemetje.  

- Verkiezing FAC: 

Rob Geensen is aftredend. Rob stelt zich niet herkiesbaar. Rob zit al sinds 2008 in de FAC en 

vind het tijd worden dat iemand anders het van hem overneemt. Als blijk van waardering krijgt 

Rob een attentie en een bloemetje aangeboden. 

Jan Kingma (BV Ons Huis) heeft zich bereid verklaard de komende 3 jaar plaats te nemen in de 

FAC en wordt met applaus begroet en gekozen. 

- Verkiezing continuïteitscommissie 2022-2023: 

Dinand Prinsen BV Ellenkamp: 

Bennie Beerten BV Kevelder: 

Jozef Rotering  BV Grensstoters Rekken. 

 

6. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester). 

6.1. Algemeen: 

- De secretarissen van de verenigingen ontvangen de facturen van de KNBB.  

In de ledenadministratie is nu de mogelijkheid opgenomen het e-mailadres van de 

penningmeester in te voeren zodat die ook rechtstreeks de factuur ontvangt. 

De incassomachtiging die de vereniging mogelijk had lopen is niet langer geldig en wordt dus 

niet verlengd. 

Voor betalingen kan nu (indien mogelijk) gebruik worden gemaakt van de link voor 

iDealbetaling die in de mail staat van de factuur. 

Let wel, bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. 

6.2. Financieel verslag boekjaar 2020-2021: 

- Aan het begin van deze vergadering zijn de financiële stukken uitgereikt. 

De stukken zijn vertrouwelijk. De penningmeester verzoekt eenieder dan ook deze na de 

vergadering weer in te leveren. 

- De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. 

Het boekjaar 2020-2021is met een klein positief resultaat afgesloten. 

Door het afgelasten van de competitie en Pk’s zijn veel minder kosten gemaakt o.a. voor 

toernooibijdragen, arbiterskosten en reiskosten. Daarentegen hadden we geen inkomsten uit Pk- 

gelden. 

Dit resulteerde echter nog steeds in een aanzienlijk positief resultaat. 

Daarom is besloten al onze sponsoren en adverteerders volledig vrij te stellen van betaling, en 

hebben we ook aan alle verenigingen 50% van de contributie terugbetaald. 

We hebben de lastige afgelopen twee boekjaren financieel goed doorstaan. Ook de 

liquiditeitspositie is uiterst gezond.  
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Er zijn hierover verder geen vragen. 

- De financiële adviescommissie (FAC) heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Daarom stelt de commissie, de algemene ledenvergadering voor, het bestuur decharge te verlenen 

van zijn financiële verantwoordelijkheden over het boekjaar 2020-2021. 

De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

6.3. Boekjaar 2021-2022: 

- De penningmeester presenteert de begroting van het boekjaar 2021-2022 met de toelichting 

daarop.  

We hebben te maken met een daling van ons ledenbestand met als consequentie minder teams in 

de competitie. 

Het aantal betalende leden lag het afgelopen seizoen op dit moment op 760, het jaar daarvoor was 

dat nog 794. 

Ook hadden zich 177 teams ingeschreven, het jaar daarvoor waren dat er 192. 

Gezien de gezonde financiële positie van ons district hebben we wederom naar alle sponsoren en 

adverteerders, die ons al jaren financieel ondersteunen, maar in moeilijke tijden verkeren, ook 

voor komend seizoen een gebaar gemaakt door een eenmalige tegemoetkoming van 

successievelijk € 125,00 en € 25,00 op hun jaarlijkse bijdrage met instandhouding van presentatie 

op onze website en Biljartpoint. Hiermee hopen wij natuurlijk dat we ook in de toekomst op onze 

sponsoren en adverteerders kunnen blijven rekenen. 

We hebben hiervoor budget gecreëerd uit een aantal bezuinigingsmaatregelen. Daarmee is de 

begroting voor 2021-2022 dekkend. 

6.3. Financieel verslag boekjaar 2021-2022: 

- Aan het begin van deze vergadering zijn de financiële stukken uitgereikt. 

De stukken zijn vertrouwelijk. De penningmeester verzoekt eenieder dan ook deze na de 

vergadering weer in te leveren. 

- De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. 

Het boekjaar 2021-2022 is met een prima resultaat afgesloten.  

Door de onderbreking van de competitie en Pk’s zijn minder kosten gemaakt.  

Onze financiële positie mag dan ook uiterst sterk genoemd worden. 

Er zijn hierover verder geen vragen. 

- De financiële adviescommissie (FAC) heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Daarom stelt de commissie, de algemene ledenvergadering voor, het bestuur decharge te verlenen 

van zijn financiële verantwoordelijkheden over het boekjaar 2021-2022. 

De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

6.4. Boekjaar 2022-2023: 

- De penningmeester presenteert de begroting van het boekjaar 2022-2023 met de toelichting 

daarop.  

We hebben te maken met een sterke daling van ons ledenbestand met als gevolg minder teams in 

de competitie. 

Het aantal betalende leden is verder gedaald met ca. 40 naar 720 leden op dit moment, vorig jaar 

waren dat er nog 762. 

Dit jaar is rekening gehouden met 160 teams, vorig jaar waren dat er 177. 

Ook heeft Harrie Overkamp te kennen gegeven te stoppen als hoofdsponsor. Een nieuwe 

hoofdsponsor is op dit moment nog niet in beeld. Er wordt een beroep gedaan op de vergadering 

om de voelhorens uit te steken voor het vinden van een nieuwe hoofdsponsor.  

Wel zijn we dit jaar uitgegaan van een volledig budget van klasse-sponsoren en adverteerders. 

Ondanks het lagere budget hebben we de begroting voor 2022-2023, met de genoemde 

uitgangspunten, toch dekkend kunnen krijgen. 
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6.4. Contributie: 

- Na lang aandringen heeft de KNBB ook besloten tot een restitutie van de contributie ad € 6,00 

per lid. Dit is inmiddels terugbetaald aan de verenigingen. 

De KNBB heeft besloten de contributie voor het seizoen 2022-2023 met € 2,00 te verhogen naar 

€ 30,00. 

De contributie van het district blijft dit boekjaar ongewijzigd op € 12,50. We hebben hiertoe 

besloten gezien onze positieve financiële positie. Er is al sinds 2010 geen contributieverhoging 

meer doorgevoerd. 

 

7. Behandeling mededelingen en voorstellen bestuur. (JJ, voorzitter) 

7.1. Moyennetabellen district en KNBB 2022-2023: 

- Er is een mail van BV de Peppel (Leo Klein Sessink) binnengekomen met de vraag of de 

ondergrens van de diverse klassen met enkele stappen kunnen worden verruimd. De reden van 

het verzoek is om het ook voor de laatste speler leuk te houden en daarmee de samenstelling van 

een team (vriendengroep) intact te houden.  

Het bestuur is van mening dat in individuele gevallen geen regels kunnen worden veranderd. 

Ook heeft de KNBB besloten strenger toe te zien op het toepassen van de moyennetabellen van 

de KNBB door de districten. 

7.2. Reglementen District 1 september 2022: 

- Het afgelopen en ook komend seizoen is het reglement op een aantal punten gewijzigd t.w.: 

Artikel 1 lid C   – toevoeging en bijlage 1: vaststellen aanvangsmoyenne voor NO-speler. 

Artikel 2 lid a   – vervallen: laagste speler bepalend voor klasseindeling team. 

Artikel 2 lid b   – gewijzigd: maximum van acht wordt maximum van tien. 

Artikel 5    – gewijzigd: aanvangstijd wedstrijden A-klasse. 

Artikel 6 lid B  – wijziging: maximaal 6 dubbelpartijen. 

Artikel 12  – gewijzigd: ten hoogste acht spelers wordt ten hoogste tien spelers. 

Artikel 14   – toevoeging: regelen arbiter gewestelijke voorronden teams. 

De reglementen staan op onze website. 

 

8. Competitie. (FK, competitieleider) 

8.1. Algemeen: 

- Graag van iedereen medewerking om het aantal uitgestelde wedstrijden te beperken, denk 

vooral een beetje vooruit en speel een wedstrijd al op een eerdere vrije datum, desnoods twee in 

de week, gebruik reservespelers of speel een dubbelpartij!  

In verband met de coronamaatregelen is de regeling dat er maximaal 6 dubbelpartijen per team 

mag worden gespeeld tijdelijk vervallen. Vanaf komend seizoen is dit niet meer het geval en 

wordt het reglement weer gehanteerd. 

- Wanneer er een dubbelpartij moet worden gespeeld, denk er dan goed aan, dat het te maken 

aantal caramboles bij het libre twee en bij het driebanden één interval hoger wordt. 

De regel geldt bij de A-klasse en de C1 klasse voor de 4 e partij en bij de overige klassen voor de 

3 e partij. 

- Toelichting poule-indeling: 

De poule-indeling wordt zoveel mogelijk geografisch gedaan, uiteraard wordt er, indien 

mogelijk, rekening gehouden met de opgegeven voorkeur (noord/zuid/mix). Er kunnen maximaal 

2 teams van dezelfde vereniging in een poule worden ingedeeld. Dit geldt uiteraard niet voor de 

klassen die uit 1 poule bestaan.  

- Komend seizoen spelen we de districtsfinales in de C1 en in de B1-klasse met 2 of 3 

periodekampioenen. E.e.a. is afhankelijk van de poulegrootte. 



 6 

- Er mogen geen wedstrijden worden gespeeld na 18 december 2022 i.v.m. de herziening!! 

- Nogmaals het dringende verzoek aan alle verenigingen (vooral de teamleiders) om ervoor te 

zorgen, dat hun leden volgens de regels uniform zijn gekleed. 

- Het ingevulde wedstrijdformulier dient door beide teamleiders te worden getekend. Ook een 

kopie meegeven voor eventuele controle aan het uitspelend team! 

8.2. Huldiging districtskampioenen en deelnemers NK:  

- Onderstaande teams zijn ook al tijdens het behalen van het kampioenschap in het zonnetje gezet 

en hebben de kampioensbeker in ontvangst genomen. 

Districtskampioenen (directe plaatsing voor gewest): 

A-klasse  – Veemarkt 8 

B1-klasse   – Stuupke 2 

B2-klasse   – Bousema 5 

C1-klasse   – Bousema 9 

C2-klasse   – Peppel 2 

C3-klasse  – Ivoor Groenlo 5 

C4-klasse   – Peppel 4 

C5-klasse   – Driesprong 7 

2e of 3e afgevaardigde (plaatsing voor het gewest): 

A-klasse  – Ellenkamp 1 (1e afvaardiging). Driehoek 1 (2e afvaardiging) 

B1-klasse   – Driehoek 3 (Periode, 2e afvaardiging) 

B2-klasse   – Driehoek 4 (2e afvaardiging) 

C1-klasse  – Wapen van Borculo 1 (Periode, 2e afvaardiging) 

C2-klasse  – Olde Molle Ne 1 (2e afvaardiging) 

C3-klasse   – Barbier 2 (2e afvaardiging). De Wieke 3 (3e afvaardiging) 

C4-klasse   – Kroon Groenlo 3 (3e afvaardiging) 

Na de gespeelde gewestelijke voorronden wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de 

gewestelijke finales: 

A-klasse  – Veemarkt 8 

B1-klasse  – Stuupke 2 

B2-klasse   – Bousema 5 

C1-klasse    – Wapen van Borculo 1  

C2-klasse    – Peppel 2 

C3-klasse    – Barbier 2 

Damesbeker   – Chicks with Cues, Ellenkamp 1, Ivoor Groenlo 1 

Na de gespeelde gewestelijke finales wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de 

landsfinales in Nieuwegein: 

B2-klasse   – Bousema 5     Nederlands Kampioen 

Damesbeker   – Ellenkamp 1    2e plaats  

Damesbeker   – Chicks with Cues     3e plaats in de poulewedstrijden 

Fred feliciteert alle teams met deze hele mooie resultaten. De teams die hebben deelgenomen aan 

de Landsfinale ontvangen ook een attentie. Ook ontvangen de kampioenen een bos bloemen. 

8.3. Competitie 2022-2023: 

- De opgave van de teams dient uiterlijk 16 juli a.s. binnen te zijn. 

- De wedstrijdkalender staat binnenkort op de website. 

Na de carnavalsweek geen wedstrijden meer uitstellen 

- Opgave Damescompetitie voor 1 april 2023 a.s. (liefst eerder). 

- Het verzoek van district Twente om komend seizoen in de A-klasse weer samen te spelen in ons 

district hebben we moeten afwijzen. 
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Er is te veel bezwaar van onze eigen teams, m.n. vanwege de reisafstanden.   

8.4. Biljartpoint 2022-2023: 

- Het juiste moyenne tijdens de competitie vindt men onder “Huidig moyenne” (met het juiste 

aantal te maken caramboles). Dus niet onder algemeen moyenne!! Hierdoor kan men nooit in 

een verkeerde volgorde spelen!! 

- 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 het hoogste moyenne van de competitie wanneer 

men deelneemt aan de gewestelijke voorronden- en finales c.q. landsfinale. Deze 

wedstrijden tellen echter niet mee ter bepaling van uw eindmoyenne. 

- Uitslagen uiterlijk binnen 48 uur inbrengen. (Denk aan boete van € 25,00) 

 

9. Persoonlijke Kampioenschappen. (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. 

- Als men deelneemt aan een PK-finale dient men bij de opening en sluitingsceremonie aanwezig 

te zijn. 

- Er waren in het afgelopen seizoen 216 inschrijvingen.  

- De voorronden en finales zijn goed verlopen echter zijn de gewestelijke finales bandstoten niet 

gespeeld i.v.m. de corona. 

- Opgavedatum voor de Persoonlijke Kampioenschappen 2022-2023 staat op het Pk-rooster 

vermeld.  

- Het opgaveformulier wordt naar alle vereniging secretarissen gemaild. Men kan zich ook 

individueel opgeven. 

Het formulier downloaden, invullen en mailen naar de PK-leider van het district. Mocht u zich te 

laat aanmelden, dan wordt u op de reservelijst geplaatst voor elk onderdeel, zodat er bij eventuele 

afmeldingen de opengevallen plek kan worden ingevuld. 

Betaling uitsluitend via de vereniging. De vereniging ontvangt ca. februari de factuur. 

Het inschrijfgeld blijft € 10,00. Ook van toepassing voor alle hoofdklassen en driebanden 

groot overgangsklasse. 

- De districtsranglijst staat ook op onze website, hierop is te zien in welke klasse men mag 

deelnemen. Maak gebruik van deze ranglijst zodat spelers niet verkeerd worden ingedeeld. 

Afmelden kan tot een week voorafgaand aan de voorronden. Het inschrijfgeld wordt niet 

terugbetaald.  

- 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. 

- Indeling van de voorronden geschiedt op alfabetische volgorde maar leden van dezelfde 

vereniging spelen als het kan eerst tegen elkaar. 

- De 20% regeling wordt ingevoerd voor zowel libre als driebanden. Of dit komende seizoen al 

van toepassing is, is nog niet duidelijk 

9.2. PK-rooster 2022-2023: 

- Conceptrooster staat inmiddels op de website. 

9.3. Huldiging deelnemers NK-Persoonlijk Kampioenschappen 2021-2022:  

Kader 38/2     – extra klasse   Frank Ubbink    (10e)  

Driebanden    – 3e klasse   Barry Mateman   (2e)  

Libre    – dames   Marga Heutinck   (7e)  
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Driebanden   – 1e klasse    Ronny Freriks      (Nederlands kampioen) 

Driebanden Groot  – Overgangsklasse  Carry Hoeksema  (Nederlands kampioen) 

Alle bovengenoemde deelnemers aan het NK worden door Johan beloond met een attentie. 

Ook ontvangen de kampioenen een bos bloemen. 

9.4. Biljartprof: 

- Door de KNBB wordt nog nader gestudeerd op een alternatief programma ter vervanging van 

Biljartprof. 

9.5. Enquête intervallen Pk’s: 

- Uit de enquête kwam onderstaande naar voren: 

Spelsoort Libre klein 

3e klasse en 4e klasse met interval en zonder beurtenlimiet. Alle andere libre klein klassen spelen 

met vaste aantal caramboles en zonder beurtenlimiet. 

Spelsoort Driebanden klein 

3e klasse met interval en beurtenlimiet. Alle andere driebanden klein klassen spelen met vaste 

aantal caramboles en zonder beurtenlimiet. 

Spelsoort Driebanden groot 

1e klasse speelt met interval en beurtenlimiet. Besluit van de KNBB i.t.t. de uitslag van de 

enquête, KNBB wil dat alle instapklassen met intervallen spelen. 

Alle andere driebanden groot klassen spelen met vaste aantal caramboles en zonder beurtenlimiet. 

Spelsoort Bandstoten klein 

3e klasse speelt met interval en zonder beurtenlimiet. Besluit van de KNBB i.t.t. de uitslag van de 

enquête, KNBB wil dat alle instapklassen met intervallen spelen. 

Alle andere bandstoten klein klassen spelen met vaste aantal caramboles en zonder beurtenlimiet. 

Het volledige overzicht wordt binnenkort op de website gepubliceerd. 

 

10. Arbitrage. (MU, Arbitragezaken) 

10.1. Algemeen: 

Geen op- en/of aanmerkingen.  

10.2. Arbiterscursus: 

-We willen ons arbiterskorps graag uitbreiden, dus informeer nog eens bij jullie leden of er 

belangstellenden zijn, deze kunnen zich bij mij aanmelden. Bij voldoende aanmelding willen wij 

een cursus arbiter 1 organiseren. 

- Er zijn arbiters 1 die graag een vervolgcursus willen doen, hiervoor zal contact met district 

Doetinchem worden opgenomen om samen een cursus arbiter 2 te organiseren.  

 

13. Rondvraag. 

- Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

14. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn inzet en inbreng voor ons district. Ook wenst hij 

allen alvast hele fijne vakantie en een sportief en voorspoedig biljartseizoen 2022-2023. Wel 

thuis en tot ziens. 

 

Henny Vaanhold 

Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge. 


