
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen voorjaarsvergadering 

      14 mei 2013 

                                                                          KNBB District West Brabant 

 In: De Wellsche Vaert te Steenbergen  

 

Opkomst: 

 

Uitgenodigd:   53 verenigingen. 

Aanwezig:   35 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving:   4 Verenigingen. 

Afwezig zonder kennisgeving: 14 Verenigingen. 

 

1. Opening: 

Om 20.00 opent Dhr. Koolen de  vergadering en heet iedereen van  harte welkom. 

Is zeer verheugd dat er weer eens een goede opkomst is. 

 

De teamcompetitie is klaar en aankomend weekeinde starten de gewestelijke en nationale finales. 

Ook zijn  de imperatieve PK’s afgewerkt en volgen ook hier de nationale finales. 

Deelnemende teams voor het komende seizoen moeten uiterlijk 17 mei aanstaande zijn ingeleverd. 

 

Het dragen van de juiste kleding blijkt toch voor diverse verenigingen nog een doorn in het oog te zijn. 

Indien men wijzigt van verenigingstenue dient dit door gegeven te worden aan het districtsbestuur. 

Als men twijfels heeft over het dragen van het juiste tenue kan men contact opnemen met het 

districtsbestuur. 

 

Wat betreft de web-site van ons district was iedereen van te voren laaiend enthousiast. 

Echter wordt er tot op heden weinig voeding gegeven voor het publiceren van informatie. 

Deze voeding moet wel van de verenigingen komen. 

 

Vanuit de KNBB ligt er een verzoek om “grijze leden” op te geven. 

Dit zijn leden die niet actief deelnemen aan de teamcompetitie maar wel aangemerkt worden als lid 

van een vereniging waardoor de KNBB hiervoor subsidiegeld ontvangt. 

Contributie voor een “grijs lid” bedraagt € 5 / jaar. 

 

Aansluitend volgt er 1 minuut stilte voor de ons ontvallen leden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Huldiging kampioenen  

De diverse kampioenen worden gehuldigd. 

 

Bellevue 14 is dameskampioen geworden, Bellevue 9 Overall Kampioen. 

Hans Sujkerbuijk is Nederlands kampioen geworden in  de 4
e
 klasse libre klein, Toon Hoefnagels in 

de Hoofdklasse driebanden klein en Adrie van Mechelen in 3
e
 klasse driebanden groot. 

Marcel Hopmans was nationaal de sterkste in de extra klasse driebanden klein en 1
e
 klasse driebanden 

groot. 

 

3. Mededelingen bestuur. 

bv ‘k Wipaan en bv De Raayberg zijn gestopt met deelname aan de teamcompetitie district West 

Brabant. 

Daarnaast waren er nog diverse afmeldingen van diverse verenigingen voor deze vergadering. 

Ook zijn er 2 nieuwe verenigingen aangemeld : bv De Hazelaar en bv De Herberg. 

bv De Coop gaat ook weer deelnemen aan de teamcompetitie. 

  

4. Ingekomen stukken. 

Er waren geen ingekomen stukken. 

5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend : A.Stander en L. van Ijmond. 

Beide herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus beide heren zijn weer herkozen. 

 

6. Arbitragezaken. 

Er zijn geen arbitragezaken te vermelden. 

 

7. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 2012. 

De notulen worden goedgekeurd met de volgende bemerkingen: 

 

Bladzijde 1; voorstel te gaan spelen in C3 met 3 spelers. 

Wordt  behandeld in de najaarsvergadering 2013. 

 

Bladzijde 2; te spelen maximaal aantal dubbelpartijen. 

Is reeds verwerkt in districtsreglement. 

 

Graag ziet bv SVW toegevoegd dat ook bij het bandstoten het spelen met Pro/Cup ballen niet is 

toegestaan. 

 

8. Pauze. 

Wordt uitgesteld. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Begroting 2013-2014. 

Geen begroting voorhanden. 

Wordt per mail gestuurd. 

 

10. Mededelingen CTC en CPK. 

 

CPK: 

Dhr. van de Wegen geeft een opsomming van behaalde resultaten door diverse spelers van het district. 

Ook geeft hij aan dat het opgeven voor deelname aan de PK’s vanaf heden mogelijk is. 

 

CTC: 

Dhr. van Ijmond: competitie start op 20-08-2013 en zal eindigen in de 1
e
 week van april. 

Dit is een voorlopige planning. 

Er zijn in totaal 30 speelrondes wat resulteert in minimaal 26 wedstrijden per poule. 

In de C1 zal naar alle waarschijnlijkheid worden deelgenomen door 18 teams. 

Wil dan ook voorstellen om te gaan spelen in 1 poule. 

Komt vanuit de vergadering de goedkeuring voor een dergelijke opzet. 

Wil voor de C1 een uitzondering maken om horizontaal invallen in deze klasse toe te staan. 

Wordt door de overige bestuursleden niet goed gekeurd. 

Krijgt men absoluut competitievervalsing. 

  

11. Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales 2013-2014. 

Dit punt is al gememoreerd en zal gedurende komende periode invulling krijgen. 

  

Volgt een korte pauze. 

 

12. Rondvraag. 

 

DVP. 

Veelvuldig voorgekomen dat de tegenstander niet kwam opdagen. 

Ook niet na contact te hebben gelegd. 

Het gaat hier met name om bv ‘k Wipaan. 

Ook andere verenigingen verzuimen wel eens. 

Staan hier sancties tegen over? 

Die beslissing ligt bij de wedstrijdleider competitie. 

Indien teams  er niet uitkomen om een speeldatum vast te stellen ligt de bal bij de competitieleider. 

De door hem vastgestelde datum is dan leidend. 

Mocht een team dan nog verstek laten gaan dan volgen er sancties tegen dat team.. 

Is een veel voorkomend probleem dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de laagste klassen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVW. 

Is het spelen met een pet toegestaan? 

Is niet toegestaan. 

Dan ben je in principe niet correct gekleed. 

Dit signaleren richting het districtsbestuur. 

Bij verspelen pk – wedstrijden dient de wedstrijdleider hierop toe te zien, 

. 

ZBGG. 

Invoeren beslissingswedstrijden niet mogelijk op Biljartpoint. 

Klopt, moet nog worden aangekaart met Peter Rijckaert. 

Wordt vervolgd. 

 

De Ram. 

Hoe zit het nu met het verzetten van wedstrijden door een teamleider? 

Is heel simpel, naar voren halen van een partij is altijd mogelijk. 

Naar achteren alleen door de competitieleider. 

 

’t Dobbertje. 

Wanneer komen de PK’s op Biljartpoint? 

Voorlopig nog niet. 

Wordt hard aan gewerkt. 

Zijn tevens in Nieuwegein bezig met een nieuw systeem. 

 

Het verloop van het Dameskampioenschap was niet correct. 

Met name de te maken caramboles strookten niet met de te maken caramboles in de competitie. 

 

Klopt, de te maken caramboles waren afgeleid van het behaalde moyenne in de Gewestelijke 

wedstrijden. 

Vandaar dat er een verschil ontstaan zou kunnen zijn in de te maken caramboles. 

 

De Vz sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

Aldus opgemaakt d.d. 04-11-2013 te Bergen op Zoom 

 

 

A.Stander, secretaris 

 

 

 


