DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Voorjaarsvergadering maandag 21 mei 2012
Castle City te Waalwijk
1.Opening door de voorzitter.
Henk heet allen welkom, speciaal aan Kees Bitter namens Gewest Zuid-Nederland, Tiny Laros,
voorzitter recreantencommissie en Jack van de Ven, districtscoördinator gewest Zuid-Nederland.
Biljartvereniging De Kubus en Entree zijn gestopt. ODS stopt, maar de leden blijven binnen ons
district en gaan verder bij D.S.M.K.
Nieuw is de vereniging Biljart Vereniging Terheijden (V.T.M.)
Verenigingen niet aanwezig: De Hofstede (afgemeld), V.O.O., Ut Sandoel (afgemeld).
Een moment stilte werd in acht genomen voor hen die ons ontvallen zijn, met een speciale
vermelding van het plotselinge overlijden van Frank van Brussel, ex uitbater van Café De Hofstede.
Daarna volgde de huldiging van de kampioenteams van het afgelopen seizoen:
A-klasse driebanden De Hoef 1
B-1 klasse driebanden Houtepen Caravan Techniek
B-2 klasse driebanden B.S.V.
C-1 klasse libre
’t Vosje 1
C-2 klasse libre
’t Gelagh 1
C-3 klasse libre
’t Raadhuis 2
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Er zijn geen verdere mededelingen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Voorstel van Carambole CJ tot het samenvoegen van klassen daar het aantal jeugdleden al diverse
jaren in aantal afneemt.
Per 1 januari 2012 is het nieuwe tuchtreglement van de bond ingegaan. Daardoor heeft onze
geschillencommissie een andere naam gekregen omdat zij nu ook een andere taak vervullen.
Voortaan heet onze commissie: Commissie heffingen en maatregelen.
Met ingang van seizoen 2012/2013 zal een NK libre dames worden toegevoegd.
Brief van Carambole inzake het rookbeleid.
Op de kalender komt een nieuwe klasse 38/2 3e klasse. Inschrijving is nationaal, indeling zoveel
mogelijk in gewest. Tevens ook 1 gewestelijke finale per gewest. Komend seizoen in midden-brabant.
Brief opgemaakt inzake de proef met intervallen bij PK’s. De proef is geslaagd en wordt dan ook
voortgezet.
Overlijdensberichten ontvangen van Piet Kamp (De Ploeg), Peter van Cromvoirt (BSV) en René van
Cromvoirt (BSV).
Nieuw schrijven van bestuur vereniging Carambole inzake het rookbeleid.
DC Michielsen heeft een aantal vragen op schrift gezet inzake competitie en PK. Dit zal verder
doorgeschoven worden naar het betreffende agendapunt.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 21 november 2011.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan de notulist.
5. Jaarverslag secretaris.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
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6. Verslag financiële commissie.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
7. Jaarverslag boekjaar 2011
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde beleid.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
9. Verkiezing financiële commissie.
Paul van Diem is aftredend als lid. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.
Zonder tegenkandidaten is Paul herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
10. Verkiezing districtsbestuur.
Wil de Rooij is aftredend en stelt zich ook herkiesbaar als secretaris.
Zonder tegenkandidaten is Wil herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
11. Jaarverslag arbitercoördinator.
Geen op- of aanmerkingen op het verslag. Als aanvulling de melding dat Johan Leenders geslaagd is
voor gewestelijke arbiter.
12. Jaarverslag recreantencommissie.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
13. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen.
Aftredend zijn Jeroen Hamers en Ben Stoopen. Zij zijn beiden herkozen voor een periode van 3 jaar.
14. Reglement commissie heffingen en maatregelen.
Belangrijk dat dit reglement wordt doorgenomen. De leden kunnen zien wat er eventueel anders is
aan de strafmaatregelen.
15. Punten Gewestelijke vergadering.
Er zijn geen specifieke punten welke vermeld moet worden.
16. Punten voor de Vereniging Carambole voorjaarsvergadering (9 juni 2012).
Ook hier geen specifieke punten welke vermeld moeten worden.
17. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
Vanuit de verenigingen zijn geen voorstellen binnengekomen.
18. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
Dit jaar is de € 1,00 bijdrage voor het bestuur al afgeschaft. Voorstel is verder om de
teaminschrijvingen met € 1,00 te verlagen van € 15,00 naar € 14,00 per team. Het is maar € 1,00
denkt U, maar het is toch mooi meegenomen. Het district is geen bank dus we hoeven niet meer
kapitaal te bezitten als nodig is.
19. Competitie 2012/2013. Sluiting zondag 20 mei 2012.
Op dit moment zijn er ingeschreven voor de A-klasse 29 teams / B-1 19 teams / B-2 17 teams /
C-1 12 teams / C-2 24 teams / C-3 3-tallen 12 teams / C-3 4-tallen 20 teams totaal 132 teams.
We hebben 33 speelweken en de start is 13 augustus.
Er zijn enkele vragen binnengekomen over de competitie.
De poulewinnaars in de B-1 spelen beslissingswedstrijden voor afvaardiging naar het gewest.
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In andere districten doen ze dat niet zo.
Antw.: ook in andere districten wordt zo gehandeld. Bij 3 teams wordt er in één locatie de
beslissingswedstrijden gespeeld, volgens ons reglement.
Vraag: Als je in de voorjaarscompetitie met weinig wedstrijden toevallig goed speelt en verhoogd
wordt, zit je er anderhalf jaar aan vast.
Antw.: dat is zo, zo zijn de reglementen nu eenmaal.
De verdeling in 2 poules is gedaan om toch een aantal van minstens 27 à 28 wedstrijden te krijgen.
Is het misschien een idee om play-off te spelen? Je kan dan toch 1x thuis en uit spelen.
Antw.: het moet toch ook weer uitkomen met de localiteiten.
DC Michielsen vraagt of de beslissingswedstrijden perse moeten, omdat er toch 2 teams naar het
gewest gaan?
Antw.: Ja we willen altijd een districtkampioen hebben, dat is zo vastgelegd, en het is ook niet altijd
zo dat wij twee afvaardigingen hebben, dat ligt aan het aantal ingeschreven teams.
Vraag: Wanneer is besloten dat een speler voor meerdere teams mag uitkomen in dezelfde
competitie en onbeperkt mag spelen. Men spreekt hier over mogelijke competitie vervalsing.
Antw.: dit is besloten op de herziening landscompetitie april 2010, en daarna is er zelfs een speciale
vergadering geweest over deze herziening op 26 april 2010.
Vraag: De moyennetabel B-1/B-2 geen probleem?
Antw.: loopt goed.
Vraag: Speler ingeschreven in de B-1 moet er minder maken dan in de B-2 met een lager moyenne.
Antw.: zullen we toch moeten bekijken of er iets aangepast moet worden.
Alleen de onderste spelers moet volgend jaar even naar gekeken worden, als het weer
samengevoegd zou zijn. Maar dit is niet de verwachting, gezien de geluiden dat er weer 2 of 3 B2
teams inschrijven die nu te laat waren.
’t Karrewiel vond de indeling C-3 niet geweldig, daar er een groot verschil is met het aantal
caramboles.
BVWG vind het ‘nieuwe’ tellen en schrijven niet geweldig. Het uitspelende team moet tellen.
Velen vinden dit niet gezellig.
Antw.: Het is nu eenmaal de regel zoals die geldt en bij het bestuur zijn hier verder geen klachten
over gekomen. De teams mogen onderling overigens anders regelen, dat is vrij.
Vraag: De laatste wedstrijden van de competitie mogen niet worden verzet vanwege competitie
vervalsing. Je doet wel of niet maar dus niet alleen de kanshebbers voor de titel.
Antw.: Dit wordt echt wel toegepast als een team kans heeft om kampioen te worden. Als een team
10e staat dan maakt het voor die spelers niet uit of er punten vanaf gehaald worden. Het
districtsbestuur heeft overigens het recht om dit te hanteren, niet de plicht.
Maar hier gaan we wel over nadenken om voor alle wedstrijden het verbod in te stellen.
Vraag: Er zijn teams die pas ca. een uur voor de wedstrijd zich afmelden, omdat men geen 2 spelers
kunnen opstellen. Bijna ieder team heeft 5 of 6 spelers op hun lijst staan dus dit komt toch raar over.
Antw.: Het valt inderdaad op dat er steeds meer wedstrijden verplaatst worden. Een voorstel is om
een maximale straf van 30 of 40 punten te hanteren + de wedstrijd alsnog spelen bij de andere
vereniging. Dus als men op de dag zelf afmeld na 17.00 uur is dit van toepassing. Dit voorstel is ook
aangenomen.
Vraag: U wil als bestuur de deelname PK stimuleren. Spelers die voor de eerste keer willen
deelnemen aan de PK hebben volgens U geen PK moyenne en moeten het maximale aantal
caramboles behalen volgens de nieuwe interval reglement PK. Bij inschrijving van een nieuwe PK
speler is er een competitie moyenne bekend. Waarom moet men dan toch het maximale terwijl deze
speler in de competitie lager speelt.
Antw.: Dit is wel een punt. We stellen voor dat als een nieuwe speler voor het eerst inschrijft voor
een PK en hij heeft meetbaar competitie moyenne, dat we dan het hoogste meetbaar meetpunt
hanteren om de interval vast te stellen voor deze speler.
Hier krijgt Kees Bitter het woord en geeft aan dat dit niet zo is. Er is een terugkoppeling van PK naar
competitie, maar niet andersom.
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20. Rondvraag.
Ad Dekker en Houtepen / Frans:
Bij het gewest B-1 waren er geen arbiters en schrijvers bij de teams. Die moeten dan toch naar huis
gestuurd worden.
Antw.: Dit geven we mee aan Kees Bitter. Kees antwoord hier gelijk op dat hier de
verantwoordelijkheid ligt bij de wedstrijdleider op dat moment. De teams zijn verplicht een arbiter +
schrijver mee te brengen. Doen ze dat niet, moeten ze worden weggestuurd.
Triangel / Ton
Henk van Item is al langer dan 1 jaar Nationaal arbiter maar dit is nog niet vermeld.
Antw.: als dat niet zo is dan is dat nu bij deze vermeld.
Ad van Dongen:
Afgelopen seizoen akkefietje gehad met het divisie team. I.v.m. te weinig arbiters/schrijvers
thuisspelende vereniging. Hierdoor diverse bedreigingen gekregen. Dit gerapporteerd naar de KNBB
en dan krijgen we te horen dat we maar aangifte moeten doen bij de politie, het moet niet gekker
worden!
Antw.: Als je de zaak verlaat omdat je bedreigt wordt is het vertrekkende team als eerste fout (!)
door de wedstrijdzaal te verlaten, vervolgens moet je inderdaad aangifte doen.
Dus het is niet anders, zo zit het hier in Nederland schijnbaar in mekaar.
Hans van Berge Henegouwen:
Diegene die iets te vragen of te melden heeft moet naar voren komen bij de microfoon want anders
is dit absoluut niet te volgen.
Bij de teams opgeven staat er ook bij Reserve ja of nee. Doe hier iets mee in het boekje. Het is elke
keer een verrassing wie je tegen komt. Het moet toch mogelijk zijn om de vaste spelers te
herkennen.
Antw.: wordt aan gewerkt om dit herkenbaar te maken.
De Eekhoorn / Arie:
Een C-2 speler is reserve C-1 bij een andere vereniging.
Antw.:
Dit kan niet bij eenzelfde spelsoort. In het wedstrijdreglement staat dat je voor meerdere teams uit
mag komen, dit mag, alleen bij dezelfde vereniging.
Dit is toegestaan. Als we alle competities van de districten moeten gaan controleren op deze
overtredingen dan weten we wel zeker dat er een groot probleem komt. Het is nou eenmaal zo,
volgens de bond mag het wel.
Vraag: je speelt in de C-1 in district Dordrecht en C-1 in ons district, dit mag niet?
Antw.: Ja wel. Mochten beide teams kampioen worden moet die speler toch voor één district kiezen.
Dit is pas als beide teams zich elkaar ontmoeten op de gewestelijke of nationale finale.
Kees Bitter:
Bij deze wil ik Henk Kosters en Embert Broekhoven hartelijk danken voor de prettige samenwerking
afgelopen seizoen. Het zijn één van de weinigen die hun gegevens altijd netjes op tijd aanleveren en
tevens op een correcte wijze.
Henk Kosters:
Ik heb in januari al gevraagd aan de teams of men de data van de PK finales door wil geven. Van
diverse verenigingen heb ik dit nog niet ontvangen. Waarom verzuimd men dit? Graag spoedige
opgaven.
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Sportcafé R.K.C.:
Bij de teamindeling heb ik verkeerde moyennes opgegeven?
Antw.: Dit wordt automatisch gecorrigeerd.

21. Sluiting.
Onze voorzitter bedankt alle aanwezige dames en heren voor hun aanwezigheid en inbreng voor
deze vergadering en wenst allen een wel thuis.

Aldus de najaarsvergadering, gehouden op 21 mei 2012.
Notulist Wil de Rooij
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