Notulen najaarsvergadering
10 december 2015
KNBB District West Brabant
In: Lokaliteit JBV Amorti te Zevenbergen.
Opkomst:
Uitgenodigd:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Afwezig zonder kennisgeving:

70
45
11
14

Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1. Opening.
Om 20.05 opent Dhr. Koolen de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Is zeer verheugd dat er een zeer goede opkomst is.
Er is nogal enige onduidelijkheid over de bepaling van de moyennes.
De competitie is halverwege.
Ik hoop dat de nieuwkomers het naar de zin hebben.
Op dit moment is er een commissie bezig om een Provinciaal Kampioenschap driebanden klein op te tuigen.
Moyennegrens tot 0.400.
Meer info volgt via de secretaris van de vereniging.
De kledingeisen zullen vanuit de KNBB weer iets worden versoepeld.
Of dit positief uitpakt moeten we nog afwachten.
Aansluitend volgt er 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan diegene die ons ontvallen zijn.
2. Mededelingen bestuur.
Geen extra mededelingen bestuur behoudens de schriftelijke afmeldingen van diverse verenigingen voor deze
vergadering.
3.Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.
4.Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2015.
Worden door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
5.Verkiezing voorzitter / penningmeester.
Geen respons vanuit de vergadering.
Derhalve blijft dhr. Ad Kollen Voorzitter a.i. en penningmeester.
6. Arbitragezaken.
Geen arbitragezaken te melden.
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7.Medelingen CTC en CPK.
CTC. (Dhr. Van Ijmond)
Competitie verloopt redelijk goed.
Er is wel een slechte opvolging van het wedstrijdschema.
Nogal wat haken en ogen aan bepaling nieuwe moyennes.
Aanvangsmoyenne is bepalend behalve wanneer een speler is verlaagd.
Het spelen van een dubbelpartij: de laagste partij die men speelt als speler moet met 2 intervallen worden verhoogd.
Smalstad : Wedstrijd tegen Bergsche hoek 3 gespeeld met oude moyennes.
CTC : Voorafgaand altijd Biljartpoint raadplegen. Heb je de actuele moyennes.
SVW : Waarom deze lijst / mededeling omtrent bepaling moyennes zo laat?
Werkt het drukken in de hand.
CTC: Ook wij waren overrompeld.
Hadden gedacht dat deze maatregel pas in het seizoen 2016-2017 zou worden ingevoerd.
OBC : In district Hoogvliet werken ze met 2 extra matchpunten.
CTC : Hebben wij als district niet voor gekozen.
Kannebuis : We zijn niet eens met de nieuwe berekening van de moyennes.
Is niet erg positief voor de biljartsport.
CTC : Wij ook niet. We zullen afwachten wat het vervolg gaat worden.
‘t Dobbertje : Waarom is deze moyenneberekening toegepast.
Vz: De CBC heeft deze ingevoerd op basis van ervaringen in kadercompetitie.
Daar wordt de wijze van deze berekeningen sinds enkele jaren al toegepast.
Peter van Dongen vult aan dat deze doorvoering is ingegaan op 01-08-2016 en dat men als vereniging ook regelmatig
de site van de KNBB dient te bezoeken inzake doorgevoerde reglementswijzigingen c.q. aanpassingen
moyenneberekeningen.
De Poedels: Wat als een speler 5 partijen heeft gespeeld?
CTC : Dan vallen de hoogste en laagste partij af voor de berekening.
Ben wel van mening of het e.e.a. iets positiefs toevoegt.
Binnenkort is er een vergadering van wedstrijdleiders.
Wellicht dat deze kwestie daar ter sprake komt.
Bellevue : Men moet meer kijken naar het plezier wat een deelnemer kan hebben in de het uitoefenen van de
biljartsport dan naar de moyennes.
CTC : helemaal mee eens.
CPK. (Dhr. De Nijs)
Geen mededelingen.
SVW: Wanneer een speler wangedrag vertoont bij het verspelen van een Pk-wedstrijd mkoeten er sancties worden
opgelegd door het bestuur.
Is niet duidelijk of dit ook gebeurt.
CPK: Worden wel degelijk opgelegd. Voortaan komt er melding op de web-site van ons district.
Vz vult nog aan dat er een AH is opgelegd aan de betreffende speler van bv Bellevue.
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Bellevue : is er in zo’n dergelijke situatie wederhoor geweest?
Zo niet kan je er niet over oordelen.
CPK: einde competitie volgt er nog een evaluatie inzake opgelegde sancties.
Misschien iets vast leggen in het districtsreglement.
8.Pauze.
Vz last om 21.05 uur een pauze in.
9.Financieel verslag 2014-2015.
Geen vragen vanuit de vergadering inzake financieel verslag.
10.Verslag FAC.
Jean Paul Rens leest verslag voor.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
Wel advies aan de penningmeester om diverse kostenposten gedetailleerder te boeken.
Ook een advies om de inschrijfgelden voor deelname PK’s te verhogen naar € 8,00.
De vergadering gaat akkoord met deze verhoging.
11.Verkiezing FAC.
Dhr. Tromp treedt af.
Zijn plaats wordt ingenomen door Dhr. Weeland.
(bv de Poedels)
12.Jeugd.
Dhr. Kools.
Weinig nieuws te melden.
Op dit moment zijn er 15 jeugdleden actief binnen ons district.
12.Rondvraag.
Bv De Babbelaars.
Hoe is de competitie-indeling volgend seizoen?
CTC.
Volgend jaar waarschijnlijk in de C4 viertallen en in de C3 alleen drietallen.
Begin 2016-2017 volgt hierover meer.
Bv SVW.
In de competitie ontstaat op dit moment een enorme scheefgroei in diverse klassen inzake moyennegrenzen en te
maken caramboles.
CTC.
District is autonoom en komt met voorstel.
Bv OBC.
Het komt voor dat een speler vrij laat thuis komt na het verspelen van een PK-wedstrijd.
Vz.
Kunnen we niet de hand in houden c.q. controleren.
Vooralsnog zijn er geen geluiden vanuit de verenigingen die kampen met dit probleem.
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Bv Bellevue.
Dit seizoen zijn er diverse teams in de B die bepaalde spookspelers hebben opgesteld.
Dan krijgt men natuurlijke een verkeerde competitie-indeling.
Teams die oorspronkelijk in de B1-A moeten spelen zijn nu ingedeeld in de B1-B.
Voorstel om de NO-spelers niet meet te laten tellen in de berekening van het teammoyenne.
CTC.
Bij het bepalen van de teamsamenstelling vallen de hoogst en de laagst opgegeven speler af.
Dan wordt het teammoyenne berekend.
Opmerking : in de 2e helft van de competitie mogen er geen teamwijzigingen meer worden doorgevoerd.
Bv DZD.
Is er voor het tussentijds poetsen van de ballen een reglement?
Met name : wanneer en hoeveel keer?
Vz.
Hiervoor zijn geen reglementen.
In principe beslist hier altijd de arbiter over.
De speler kan verzoeken om de ballen te poetsen.
Bv. Bellevue.
Mag tafel tussentijds worden schoongemaakt?
Vz.
Is al 2 maal gevraagd.
Antwoord is negatief.
Bv. WBV.
Waarom worden de PK-wedstrijden (voorwedstrijden) niet verspeel op vrijdag en zaterdag?
Vz.
Ligt aan beschikbaarheid van de tafels en lokaliteit voor het verspelen van deze voorwedstrijden.
Bv. Smalstad.
We zijn overgestapt naar een andere locatie.
Tevens spelen we nu zonder embleem.
En wat als we een naamsverandering willen doorvoeren.
Vz.
Alle wijzigingen m.b.t. naamsverandering of wijziging lokaliteit moeten worden doorgegeven aan de KNBB te
Nieuwegein en aan het district.
Het spelen met een embleem is verplicht.
Bv. Bellevue.
Alle biljartbonden hebben zo hun eigen normen en waarden.
Misschien verstandig om nieuwe lokaliteiten in te lichten wat van hen wordt verwacht betreft beschikbaar materieel.
Vz.
Nemen we mee in een evaluatie.
Bv Poedels.
We ervaren dat het spelen in de C4 met viertallen erg laat klaar is.
Voorstel om in de C4 te gaan spelen met 3 spelers.
CTC.
Zal niet kunnen.
Er zijn teveel teams met viertallen (van oudsher) dat we dan een breuk krijgen in het aantal teams dat nog wilt spelen
in de competitie.
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Bv. De Laan.
Partijen duren inderdaad te lang.
Vz.
Klopt misschien wel maar ligt ookm vaak aan de spelers zelf.
Let met name op inspeeltijd, roken tussendoor, etc..
14.Sluiting.
De Vz sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus opgemaakt d.d. 24-04-2016 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris

Blad 5

