Notulen Huishoudelijke Vergadering - KNBB District Nijmegen
Datum
Aanwezige
verenigingen

:

9-5-2015
Tijd
14.00uur
BV Boslust, BV Caramba, BV de Corner, BV Carambole ’83,
BV D.L.S., BV de Doorkijk, BV D.W.S., BV Hoogeerd, BV de Horst, BV
Heideroosje, BV Juliana, BV Kaketoe ’80, BV de Klok, BV de Kuul, BV
Luctor, BV O.G.C., BV ’t Ottertje, BV de Tol, BV de Treffers,BV
Vriendenkring, BV de Viersprong, BV Waalzicht, BV de Wester, BV Woezik,
BV Zambomba, BV de Zwaan, BV ’t Zwaantje, BV de Zwijntjes

Afwezig met
KG

:

BV de Breedeweg, BV Huisman, BV ’t Klosje, BV Kort Oisterwijck, BV
Lammie, BV Moira, BV Old Dutch, BV Touchee, BV ’t Vertrek,

Afwezig zonder
KG

:

BV ’t Centrum, BV Central, BV Oefening Baart Kunst, BV de Tichel, BV BV
de Waay,

Locatie

:

Zaal Verploegen Wijchen

Notulist

:

John van Zwam; uitgewerkt door Cees Selten

1. Opening
De voorzitter heet iedereen een hartelijk welkom en stelt het bestuur voor. Hij noemt de
Teamfinals die tegelijkertijd in Zaal Verploegen gespeeld worden. Het is de vierde keer dat de
huishoudelijke vergadering tegelijk is met de teamfinals. Hij vraagt of er een
vertegenwoordiger van de nieuwe vereniging is die bij de Kaketoe gaan spelen. Dat wordt
bevestigd, maar deze persoon is alweer vertrokken nadat hij zijn spullen heeft opgehaald bij
de wedstrijdleider. De BV Roskam heeft zich teruggetrokken.
2. Notulen algemene ledenvergadering 11 december 2014
De notulen hebben op de website gestaan en de voorzitter neemt aan dat eenieder daarvan
kennis heeft kunnen nemen en vraagt of er iemand op- of aanmerkingen heeft. Omdat
niemand reageert meent de voorzitter de notulen als aangenomen kunnen beschouwen en
dankt John van Zwam voor het maken ervan.
3. Mededelingen
- Huldiging Lyon Megens
De voorzitter zegt hiermee af te wijken van het protocol omdat het gewoon is met de
algemene ledenvergadering de beste speler van het district te benoemen en wat we uiteraard
ook in stand willen houden. Maar in dit geval betreft het een speler die niet met de normale
districtscompetitie meedoet en toch een bijzondere prestatie heeft verricht op biljartgebied.
Lyon Megens van de BV Vriendenkring wordt naar de bestuurstafel gevraagd en noemt de
biljartprestaties van hem. Zo werd hij Nationaal kampioen libre groot 1 e klasse, Nationaal
kampioen Ankerkader 57/2 hoofdklasse en 2e plaats 47/2 1e klasse. Over het laatste toernooi
staat ook een heel artikel van in Biljart Totaal. De voorzitter feliciteert Lyon met zijn
prachtige prestaties en noemt ook zijn betrokkenheid bij de opleiding van jeugd bij BV
Vriendenkring. Verder wenst hij Lyon veel succes toe bij zijn toekomstige deelname in de
ereklasse.

- Ledenadministratie
De voorzitter raadt aan geen nieuwe leden in te schrijven voor 1 mei (vanaf nu kan het dus
wel). Verder raadt hij aan dat leden die willen opzeggen dat moeten doen vóór 1 augustus
anders moeten ze voor volgend jaar ook nog de landelijke contributie van € 28,-- betalen.
- Afvaardigingsbeleid
De kampioen van het district mag naar de gewestelijke finale. Wordt je tweede dan hangt je
plaatsing af van de prestaties uit de ander districten. De twee met de beste gemiddelden
worden dan geplaatst. District Nijmegen was tegen dit beleid, maar heeft er zich bij neer
moeten leggen. Het eerste jaar heeft weinig tot geen frustraties opgeleverd.
- Fotoboek
De voorzitter presenteert het fotoboek. Het is niet meer dan wat het woord zegt. Een boek met
teamfoto’s met namen voor zover ze ingestuurd zijn geworden. De kosten van het boek zijn
€ 3,--. Er zijn een aantal exemplaren die ingekeken kunnen worden. Na afloop kunnen de
boeken gekocht worden bij Jan Nabuurs; mochten er te weinig zijn dan worden deze
nabesteld. Leden kunnen ook een e-mail sturen naar Jan Nabuurs.
- Verspreiding Piqué
De volgende Piqué wordt rond 20 augustus weer bij de lokalen bezorgd. Wanneer een lokaal
gesloten blijkt te zijn wordt contact opgenomen met de vereniging.
- Oud-penningmeester
De schuld is in het begin goed afbetaald; later ging het slechter en nu betaalt hij helemaal
niets meer. Dus is er een deurwaarder ingeschakeld. Die doet dit voorlopig op No cure, no
pay-basis. De openstaande schuld bedraagt nu nog € 13.421,79.
- Fusie KNBB
Er is een voorstel gekomen vanuit de KNBB en de vereniging Carambole om tot een fusie te
komen. Deze fusie is niet doorgegaan omdat er districten tegen waren op formele gronden
vanwege de financiën. District Nijmegen had het voorstel wel ondersteund.
- Middagcompetitie
We hebben als bestuur een brief rondgestuurd over het opzetten van een middagcompetitie.
Daar was maar heel beperkte belangstelling voor. Slechts vier teams hadden zich opgegeven.
We hebben kritiek gekregen; we hadden het tien jaar eerder moeten doen en we hadden van
tevoren niet overlegd. Al met al is er te weinig draagkracht voor en gaat het niet door.
- Einde voorzitterschap Frank Uitterhoeve
De voorzitter noemt zijn voornemen om in december 2016 de voorzittershamer neer te
leggen. Hij heeft sinds 2002 verschillende functies in het districtsbestuur vervuld en vindt het
mooi geweest.
Daarom is het nu nodig om te zoeken naar opvolging. Dat hoeft nog niet in de vorm van een
nieuwe voorzitter te zijn maar als bestuurslid om er eerst in te groeien.
- Presentielijst
Afwezig zijn ’t Centrum, OBK(teamfinals), Central, de Tichel en de Waaij(teamfinals).
Negen verenigingen hebben zich afgemeld en zes verenigingen zonder bericht afwezig.
De voorzitter bedankt de aanwezige verenigingen.

4. Organisatie PK
Harry Rullman zal dit punt behandelen.
Harry heeft een beleidsnota geschreven begin januari. Bij de uitnodiging van de vergadering
is een samenvatting van deze nota toegevoegd. De uitgebreide nota staat op de website.
Hij licht toe hoe het standpunt van het bestuur tot stand is gekomen.
Een van de beleidspunten van de KNBB is het stimuleren van de biljartsport. Daarbij hoort
ook het organiseren van PK’s en liefst zoveel mogelijk. We vinden dat iedere vereniging dat
beleid behoort te ondersteunen en haar leden moet stimuleren om mee te doen aan PK’s. Ook
staat er enigszins een morele verplichting tegenover het lokaal waar je je thuiswedstrijden
speelt. Door het organiseren van toernooien en wedstrijden kan de lokaalhouder ook
inkomsten genereren uit deze wedstrijden. We bemerken de laatste tijd een
mentaliteitsverandering waarin het belangrijk is om je eigen partijtjes te kunnen spelen en er
voor de rest weinig voor tegenover te stellen. Ook hoor je vaak dat wedstrijdavonden te lang
duren; na de laatst gemaakte carambole is het snel afrekenen en wegwezen.
Wij vinden dat een PK- weekend ook prima is voor het sociale gebeuren rondom het biljarten.
Verder willen we aanhalen dat er ook afgesproken regels gelden binnen de bond. Zo is
vastgelegd dat het arbitreren door een speler die aan de PK deelneemt niet toegestaan is. Over
schrijven zegt ze dat bij een eindstrijd een speler niet aangewezen kan worden om te
schrijven. Bij voorwedstrijden wordt het ten strengste afgewezen. Ook wordt de
organiserende vereniging verplicht gesteld mee te werken met het leiden van de partijen. Deze
verplichting geldt ook voor verenigingen die geen enkele deelnemer hebben aan de PK’s.
In het district Nijmegen is het regel dat iedere vereniging met vier deelnemers aan de PK één
voorwedstrijd organiseert. Voor het organiseren van districts- en gewestelijke finales kan de
vereniging een verzoek indienen bij de wedstrijdleider tot het organiseren hiervan.
Voor de gewestelijke finales zijn er geen problemen. Daar is voldoende belangstelling voor,
ook door de horeca uiteraard, en dat geldt ook voor districtsfinales.
De pijn zit vooral bij de voorwedstrijden. Er zijn twee verenigingen die uitspreken dat hun
leden steeds meer moeite hebben met het meewerken van het organiseren van PK’s
We begrijpen dit niet omdat het uiteindelijk erop neerkomt dat je maar twee keer per seizoen
hoeft te arbitreren.
Vanuit BV Kaketoe wordt gereageerd dat dat er minimaal 3 per jaar zijn en dan is het
schrijven bij de nationale voorwedstrijden niet eens meegerekend.
BV Waalzicht zegt dat ze rekening moeten houden met spelers die niet kunnen arbitreren
omdat ze zelf dat weekend moeten spelen. Voorts vindt men het fysiek te zwaar om de hele
zaterdag te moeten tellen van 11 tot 7.
Wij vinden dat de spelers in ieder geval zoveel mogelijk ontlast moeten worden van
verplichtingen die waarschijnlijk hun biljartprestaties niet verhogen.
BV Kaketoe geeft aan hoe zwaar het is om geconcentreerd de wedstrijden te kunnen leiden en
dat dat ook tot fouten kan leiden in de tellijsten.
BV Caramba geeft te kennen dat wij het misschien belangrijk vinden om de spelers te
ontlasten maar wijst erop dat op dit moment spelers staan te tellen bij de Teamfinals.
Niemand maakt er zich hierbij zorgen over dat de spelers dan wel eens slechter zouden
kunnen presteren. En bij de PK wel.
Wij stellen vast dat de situatie verre van ideaal is maar wat doe je eraan?
BV Caramba stelt vast dat ze in het verleden eral op gewezen heeft om zaken rond de PK
constructief aan te pakken. Ze hebben daar voorstellen voor gedaan en beseffen dat dat
misschien allemaal niet ideaal was maar er moet wel aan gewerkt worden.
Harry haalt het schrijven erbij dat hij voor de vergadering van Caramba heeft ontvangen.
Hij haalt daarbij wat punten aan. Zoals de electronische scoreborden. De arbiter aan de tafel
heeft geen schrijver meer nodig en vult met een druk op de knop de gemaakte punten aan.
Dat kan niet. Daar zal de bond mee akkoord moeten gaan. Ook is er een praktisch probleem
want als de stroom uitvalt weet je de stand niet meer.

Dan het punt van de lokalen met een tafel. Wanneer hiervan iemand meedoet moet hij een
teller meenemen. Daar stellen wij al tegenover dat een vereniging met een tafel in een ander
lokaal samen met het daar spelende vereniging de VW kan organiseren.
BV Caramba en Kaketoe vinden dat niet iedere vereniging een voorwedstrijd organiseert en
vindt als er iemand van zo’n vereniging mee wil doen gewoon een teller moet meenemen.
Wij voorzien problemen als er op dat moment één of nog meer spelers afmelden want dan mis
ook hun tellers.
BV Waalzicht vindt dat het gewoon uitgeprobeerd moet worden en daarbij de problemen die
zich voor zouden kunnen doen direct aan te pakken voordat wij allerlei conclusies trekken dat
het niet mogelijk is.
Dan het punt van Caramba dat er internationale topwedstrijden bestaan waar geen arbiter bij
betrokken is. En dat verloopt prima. Wel geeft hij toe dat dit alleen bij driebanden kan.
Er komt een opmerking van Catherine Tunissen dat er wel over allerlei problemen wordt
gesproken rond het organiseren en arbitreren van PK’s maar dat het op de meeste plaatsen
prima georganiseerd is. Ook vindt ze dat veel mensen die zich altijd inzetten bij het spelen
van de PK’s hier een beetje te kort wordt gedaan.
Toch vindt een groot deel van de vergadering dat het probleem dat vorig jaar al besproken
werd nu toch eens aangepakt moet worden, omdat we tot nu toe nog geen stap verder zijn
gekomen.
Ook de voorzitter meent dat de problemen, ondanks dat die maar bij een aantal verenigingen
voorkomen, aangepakt moeten worden en dat er een oplossing moet komen. Hij noemt hierbij
nogmaals het standpunt dat het bestuur een jaar geleden heeft ingenomen door alles te
handhaven zoals het was en dat het afgelopen seizoen ook goed verlopen is.
Ook stelt de voorzitter dat er nog geen oplossing is. Voor een aantal verenigingen blijken er
nog steeds problemen te blijven bestaan.
Hij stelt daarom voor dat aan de hand van de voorstellen van BV Caramba een aantal
personen voorstellen kunnen voorbereiden en die, al dan niet gesteund door het
districtsbestuur, aan de algemene vergadering kunnen voorleggen.
Een aantal personen reageert hierop dat er al eerder voorstellen zijn gedaan en dat we vandaag
spijkers met koppen zouden slaan en dat op deze manier verenigingen in het district in de kou
blijven staan door er nog langer op te moeten wachten.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur een standpunt moest innemen ook ten aanzien van de
meerderheid die het tot nu toe niet met het huidige beleid oneens is.
Ties van de Ven van Caramba stelt voor om hoe dan ook op de volgende algemene
jaarvergadering een voorstel voor te leggen en om tot een door de meerderheid besloten
standpunt te komen zonder obstructie van het districtsbestuur. Hij stelt voor deze afspraak met
hoofdletters in de notulen vast te leggen. DAT WORDT ALDUS ZO BESLOTEN.
5. Teamcompetitie
Jan Nabuurs neemt het woord. Hij wil graag voor het uitvoeren van de landscompetitie 20142015 zijn dank uitspreken aan Daniël Ockers en aan Johan van de Hof, omdat ze hun taken
meer dan uitstekend hebben vervuld. Ook bedankt hij alle teamleiders omdat ze zo’n
belangrijke schakel in het wedstrijdgebeuren zijn.
Aan de competitie hebben 173 teams deelgenomen incl. de koppelcompetitie. Twee teams
hebben zich teruggetrokken i.v.m. te weinig beschikbare spelers. Er zijn geen klachten
gemeld en de competitie is prima verlopen. Alle wedstrijden zijn gespeeld. Het aantal
uitgestelde wedstrijden is nog steeds te hoog. Dit vind hij uitermate vervelend voor spelers die
in ploegendienst werken en daardoor in de problemen kunnen komen.
De uitslagverwerking in BiljartPoint is uitstekend te noemen waarbij men in de cijferpagina
diverse klassementen van spelers in alle klassen kan bekijken.

Teamcompetitie 2015-2016
Er zijn nieuwe intervaltabellen, een nieuwe dispensatieregeling en er zijn nieuwe
herzieningen.
Belangrijk voor alle clubs :
Bij opgave voor het nieuwe seizoen goed opletten in welke klasse ’n team ingedeeld
moet worden i.v.m. BOVENGRENS en ONDERGRENS c.q. dispensatiespelers
In district Nijmegen mogen maximaal 2 spelers opgesteld worden beneden de
ONDERGRENS. (Dit is niet de richtlijn van de KNBB maar we mogen dit toepassen
vanwege een versoepeld beleid)
Bij de herzieningen wordt gekeken naar het aantal gespeelde partijen. Afhankelijk van
het aantal gespeelde partijen worden een aantal beste en slechtste partijen buiten
beschouwing gelaten.. Herziening naar beneden kan voorkomen.
Ook moeten de teamleiders goed opletten wanneer er een speler DUBBEL moet spelen.
Het aantal te maken caramboles staat hiervoor in de intervallijst. Raadpleeg deze
intervallijst zeker bij het spelen van dubbelpartijen.
Bespreek vooraf HEEL goed met je teamleden op welke wedstrijdavond men wil
spelen. Dus NIET meer wijzigen als de Pique gedrukt is.
Het is de bedoeling dat alles eerst in BiljartPoint komt en dan op de website, vervolgens
hebben we een paar weken de tijd om nog dingen te wijzigen en daarna kunnen we de
Piqué drukken. Dus als er iets niet klopt in BiljartPoint neem dan snel contact op met de
competitieleider.
Vragen: - Blijven er poules voor teams van 4 spelers? (Kaketoe80)
Ja, zowel in de derde als de vierde klasse libre is het mogelijk met vier
personen in te schrijven.
- Wanneer worden de nieuwe moyennes ingevoerd? (Vriendenkring)
Nadat de teamfinals gespeeld zijn kunnen de nieuwe moyennes ingevoerd
worden ook t.b.v. de teams die gewestelijk gaan spelen.
De teams moeten ingeschreven zijn voor 1 juni zoals altijd.
6. PK seizoen
Ook hierbij dank aan Chris van Oeffelt voor de ondersteuning bij PK’s Driebanden en we zijn
blij dat hij dat volgend seizoen ook weer wil doen. En we zijn ook blij dat hij aangeboden
heeft nog bij andere zaken te assisteren.
Verder een dankwoord aan webmaster Arno van Lier, die de complimenten krijgt over zijn
accuraatheid bij het beheren van de website.
Ook wordt Johan van de Hof bedankt voor de coördinatie van het arbiterscorps en de leden
van de felicitatiecommissie die bij de prijsuitreikingen van de districtsfinales aanwezig zijn.
De finales zijn allemaal goed verlopen behoudens een klein incidentje. Er zijn veel finales en
soms kan er wat gebeuren maar het was minimaal.
Wederom ruim 300 inschrijvingen voor PK’s. in distr. Nijmegen.
Afvaardigingsbeleid heeft weinig negatieve gevolgen gehad voor ons district.
In de meeste gevallen hebben we 2 afvaardigingen mogen leveren.
Voor het nieuwe PK seizoen zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Op termijn zullen de PK’s ook in BiljartPoint worden verwerkt maar eerst zullen zij samen
met de KNBB tot een financieel akkoord moeten komen. Het systeem is er al gereed voor.
Hiermee sluit Jan zijn toelichtingen af; er zijn geen vragen en hij krijgt applaus van de
aanwezigen.
De voorzitter dankt ook Jan en komt nog even terug op het nieuwe seizoen en de tabellen.
We hebben een schrijven rondgestuurd om een voorstel van de KNBB te bespreken. Daarover
zijn er vele goede en positieve reacties gekomen. Die hebben we samengevat en daarmee een
reactie kunnen geven aan de bond. We waren het niet met alles eens maar we zijn in ieder
geval blij met ieders reactie hierop.

7. Begroting 2015-2016
Harry Rullmann vraagt of er vragen zijn over de begroting. Geen vragen.
8. Rondvraag
BV ’t Ottertje vraagt of het mogelijk is dat bij competitiewedstrijden de arbitrage door zowel
thuis- als uitspelende wordt gedaan zodat niemand langer dan een halve partij hoeft te tellen.
De meesten in de vergadering zijn van mening dat zoiets makkelijk in onderling overleg
geregeld kan worden en wil er geen regeling van maken. BV ’t Ottertje beraadt zich nog.
9. Sluiting
De voorzitter sluit met nog een mededeling; de competitie begint op Maandag, 31 augustus,
het einde van de eerste helft is nog niet bekend. De algemene vergadering is op 10 december.
De play-off’s zijn 16,17 en 18 april. De teamfinals zijn op 30 april en op 1 mei 2016 en de
Huishoudelijke Vergadering zal op 30 april 2016 wederom bij Zaal Verploegen tijdens de
Teamfinals 2016 gehouden worden.
Hierna sluit hij de vergadering.

