Verslag Wedstrijdleiding PK District Nijmegen 2018-2019
De wedstrijdleiding van de PK’s in District Nijmegen is in seizoen 2018-2019 in handen geweest van Jos Thissen,
geassisteerd door Coen van Gestel.
Deze wedstrijden zijn een integraal onderdeel van de landelijke PK competitie, dus logischerwijs is hierop het
wedstrijdreglement zoals dit door de KNBB is vastgesteld van toepassing.
De wedstrijdleiding valt onder verantwoordelijkheid van het Districtsbestuur.
Aan het einde van het seizoen zijn Jos en Coen bijeen geweest om te evalueren en plan te maken voor de toekomst;
hiervan is verslag uitgebracht aan het Bestuur. In dit verslag de relevante zaken voor U als biljarter.
In seizoen 2018-2019 is voor de PK’s gebruik gemaakt van de programmatuur van PK-Online.
Belangrijkste: de programmatuur was zeer gebruikersvriendelijk en dat was voor alle betrokkenen prettig.
Gedurende seizoen 2018-2019 is besloten dat m.i.v. seizoen 2019-2020 de PK’s op intervallen gespeeld worden en
dat hiervoor landelijk een geautomatiseerd systeem, Biljartprof, door de KNBB beschikbaar wordt gesteld.
Tegelijkertijd is ook het reglement aangepast, vereenvoudigd en hiermee een stuk logischer geworden.
Een en ander is aan de wedstrijdleiders in Nieuwegein gepresenteerd, namens District Nijmegen zijn Jos, Coen en
Johan aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Deze presentatie is overigens ook te vinden op onze website.
Vorig jaar meldden het voornemen om in de tweede helft van seizoen 2018-2019 de informatievoorziening via de
website van het District te gaan verbeteren.
De site ziet er nog grotendeels hetzelfde uit, maar werkt nu meer als wegwijzer in de wondere biljartwereld doordat
er links aangebracht zijn naar informatiebronnen als Biljartpoint, het Gewest, KNBB Carambole, etc. etc. Op deze
manier beschikt U als biljarter altijd over de meest actuele stand van zaken.
Duidelijkheid richting alle betrokkenen waar en wanneer wedstrijden plaatsvinden heeft voor de wedstrijdleiding de
hoogste prioriteit. Hiervoor hebben wij echter wel input nodig, met name het op tijd inschrijven van deelnemers.
Hiermee krijgen wij inzicht hebben in aantallen poules, benodigde capaciteit om zo te komen tot een evenwichtige
en rechtvaardige verdeling van wedstrijden over de verenigingen en lokalen.
Na-inschrijven kan in principe nog steeds, we gaan hier soepel en flexibel mee om, als er plaats is.
Vol = vol, indien een van de ingedeelde spelers op het laatste moment afmeldt kan men vanuit een reservelijst
worden toegevoegd. Er worden geen poules meer overhoopgehaald om iemand die zich op het laatste moment
aanmeldt mee te laten doen.
Tot slot: Als wedstrijdleiders worden wij regelmatig aangesproken door jullie, spelers, lokaalhouders en
wedstrijdleiders, ieder met zijn eigen mening en beleving van de PK en de ingeslagen weg.
Wij zijn bereid te luisteren, uitleg te geven, maar ook gebonden aan afspraken en besluiten die wij opgelegd krijgen.
Uw mening telt, maar wij kunnen onmogelijk onthouden wie er wanneer iets geroepen heeft.
Daarom: heb je feedback over de PK, mail ons, en dat geldt voor alle betrokkenen
Mocht je een van ons willen spreken om van gedachten te wisselen, vermeld dat dan in je mailtje, dan word je
gebeld op een tijdstip wat je zelf kunt aangeeft in je berichtje.
Dank voor jullie aandacht.
05-12-2019 Coen van Gestel.

