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Notulen najaarsvergadering 

      07 december 2017 

                                                                          KNBB District West Brabant 

 Locatie : ’t Tapperijke te Hoeven  

 

Opkomst: 

 

Uitgenodigd:   67 Verenigingen. 

Aanwezig:   43 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving: 10   Verenigingen. 

Afwezig zonder kennisgeving: 14 Verenigingen. 

 

1. Opening. 

Om 20.05 opent de Vz de  vergadering en heet iedereen van  harte welkom. 

We zijn half competitie en de moyennes worden weer herzien. 

Wat het bestuur zorgen baart is het aantal afmeldingen op inschrijvingen deelname PK’s. 

Daar moet echt verandering in komen want het loopt de spuigaten uit. 

We denken dat de inschrijvers niet beseffen wat voor consequenties het heeft wanneer er deelnemers zich afmelden. 

Het bestuur gaat zich beraden over de te nemen maatregelen. 

Afmeldingen door ziektes of familieaangelegenheden daar gelaten. 

 

Aansluitend volgt er 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan diegene die ons ontvallen zijn. 

 

2. Mededelingen bestuur. 

Landencompetitie teams. 

Hierin zal de komende 4 jaar geen verandering komen. 

Bij de persoonlijke kampioenschappen gaat wel het nodige veranderen. 

Vanaf het komende seizoen (2018-2019) zal er tot en met de 1
e
 klasse libre met intervallen worden gespeeld. 

Dit is een proef voor 2 jaar. 

Na deze periode zal e.e.a. worden geëvalueerd. 

Landelijk nemen er 15% van het totaal aantal leden deel aan de PK’s. 

In verhouding is dat veel te weinig. 

De hoofdklasse driebanden klein,  hoofdklasse libre klein en 2
e
 klasse bandstoten zullen  

Gewestelijke voorwedstrijden gaan spelen. 

In deze klassen is er dan dus geen districtsronde meer. 

Na de voorwedstrijden volgt er direct een Gewestelijke finale, 

Bij de indeling van deze voorrondes zal er wel worden gekeken naar het spelen in het eigen district. 

 

Vanuit het KVC is er een vraag gekomen om te bezien of een wijziging van het spelen van de landsfinales teams door 

te voeren. 

Deze worden jaarlijks op 1 locatie (Nieuwegein) verspeeld. 

Misschien is een andere opzet (lees : decentralisatie) gewenst. 

Aan beide systemen zitten haken en ogen. 

Decentralisatie zou kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld met het team een landsfinale moet spelen in het hoge 

noorden. 

Graag dit te bespreken met de achterban van de vereniging en jullie mening over te brengen aan het districtsbestuur. 
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Komend jaar (2018) wordt het Open Provinciaal Brabants kampioenschap driebanden voor teams (2 deelnemers) weer 

georganiseerd. 

Inschrijvingen kunnen tot 1 maart 2018. 

Vorig jaar een gedeeltelijk succes. 

Iedereen kan hier voor inschrijven. 

Zowel leden als niet leden van de KNBB. 

Nu wordt het squash puntensysteem toegevoegd. 

Nadere informatie volgt. 

 

Er zijn enkele functies vacant. 

Vz KVC.  

Vz/Coordinator Gewest Zuid Nederland.  

Jeugdconsul Gewest Zuid Nederland. 

Wedstrijdleider Gewest Zuid Nederland. 

Vz district West Brabant.  

De Vz vraagt aan de vergadering om eens rond te kijken en eventuele kandidaten via het secretariaat van het district 

aan te melden. 

     

3.Ingekomen stukken. 

Buiten de afmeldingen van de diverse verenigingen zijn er geen ingekomen stukken. 

 

4.Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2017. 

Worden door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. 

 

5.Bestuursverkiezing: penningmeester (herkiesbaar). 

Er zijn geen aanmeldingen vanuit het district om deze functie te gaan vervullen. 

Dhr. Koolen wordt herkozen als penningmeester van het district. 

 

6. Arbitragezaken. 

Geen arbitragezaken te melden. 

 

7.Medelingen CTC en CPK. 

CTC. 

De moyennes zijn herzien. 

Zowel omhoog als omlaag. Waren een paar vragen over. 

Omhoog ga je naar gelang het moyenne wat je op dat moment speelt. 

Omlaag kan je maximaal 1 interval zakken. 

Op het eind van de competitie zal het totaal worden berekend over alle wedstrijden. 

 

Nieuwe spelers : 10% en 20% regeling wordt berekend aan de hand van de bovengrens van een moyenne-interval. 

Zit je als speler nog in de grens van de moyennetabel, inclusief de 10% of 20%, dan volgen er geen strafpunten. 

Competitie loopt naar behoren zij het dat er toch nog diverse verenigingen te laat waren met het invoeren van de 

uitslagen. 

 

Vanaf het seizoen 2018-2019 zal er hoogstwaarschijnlijk een andere competitie-indeling volgen. 

Nu is het nog op postcodegebied. 

Het wordt steeds moeilijker om behoorlijke poules samen te stellen. 

Vanaf komend seizoen zal er dus een mix gaan ontstaan in het samenstellen van de poules. 

Hierbij de vraag aan alle verenigingen om hun visie hierop kenbaar te maken via het districtssecretariaat. 
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CPK. 

De PK’s lopen naar behoren zij het dat er wel veel afmeldingen zijn. 

Vraag vanuit de vergadering : hoe zit het nieuwe systeem in elkaar? 

Antwoord: de intervallen in het nieuwe PK-systeem zijn niet de intervallen die gehanteerd worden bij de 

teamcompetitie. 

Het zijn meer intervalgebieden. 

Wat betreft plaatsing vanuit de  voorrondes : hierover zal nog een nader bericht volgen vanuit de KVC. 

Of op percentages gemaakte caramboles of op percentage gemiddelde. (eigen gemiddelde) 

Natuurlijk zullen de behaalde matchpunten als eerste worden meegenomen in de uitslag. 

 

Vraag vanuit de vergadering : mogen ook niet KNBB-leden inschrijven? 

Antwoord : Nog niet. Hiervoor zijn de “Open Kampioenschappen” in het leven geroepen. 

 

8.Pauze. 

Wordt op een later tijdstip ingevoegd. 

 

9.Districtsreglement. 

De vergadering gaat akkoord met het opgestelde districtsreglement. 

 

10.Verslag FAC. 

Marco Weeland leest verslag voor. 

Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 

 

11.Financieel verslag 2016-2017. 

Geen opmerkingen. 

 

12.Verkiezing FAC. 

Marco Weeland dien te worden opgevolgd. 

Frans van Nispen van bv Bellevue wordt toegevoegd aan de FAC. 

 

13.Jeugd. 

In augustus is de Coupe van Beem gespeeld. 

Dat is een toernooi met kampioenen van Duitsland, Nederland en België. 

Is verspeeld bij Amorti in Zevenbergen. 

Daarnaast zijn er ook nog |Nationale finales gespeeld in de 3
e 
, 2

e
 en 1

e
 klasse. 

Vanuit ons district zijn er geen kampioen te melden. 

De 2
e
 helft van de competitie staat op het punt te beginnen. 

Daarnaast was er nog een voorstel vanuit de KNBB om de Nationale jeugdfinales ook in Nieuwegein te laten 

verspelen. 

Het merendeel van de jeugdleiders was hier op tegen. 

 

We hebben te weinig jeugdleden. 

Ons district telt 67 verenigingen. 

Als elke vereniging 1 jeugdlid opgeeft dan kunnen we een volwaardige goed bezette jeugdcompetitie opzetten. 

Vanuit de vergadering klinkt hierop een misschien wel cynische lach. 

(red. maar het is wel de waarheid: ons district telt 1200 leden, waarvan 10 jeugdleden!!!!!! Die moeten 

noodgedwongen in een ander district hun competitie verspelen) 

   

Vz last en kleine pauze in. 
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14.Rondvraag. 

De Distel. 

Misschien een optie om een  sanctie op te leggen aan deelnemers die zich inschrijven voor PK-wedstrijden en zich 

daarna afmelden. 

Vz. 

Zal moeilijk zijn. Vaak weet men niet de reden van afmelding. 

En wat voor sancties zal je dan moeten opleggen? 

Wel kijken we kritisch naar de persoon in kwestie. 

Meldt zij/hij zich regelmatig af voor deelname dan zullen we uitsluiting voor deelname aan de PK’s overwegen. 

Daarbij moet men niet vergeten dat het ook een enorme impact heeft op de organisatie. 

Bijvoorbeeld : lokaalhouders die PK’s organiseren, de wedstrijdleiders die mutaties door moeten voeren, etc.. 

 

Is er al een soort inventarisatie gemaakt betreft de reden van afmelding. 

Geeft de nieuwe opzet van de PK’s misschien een uitkomst? 

Gaan zich dan meer mensen aanmelden of juist minder? 

Vz. 

Een inventarisatie is niet gemaakt maar wellicht zullen er zich meer leden aanmelden. 

Met intervallen spelen zal wellicht leiden tot meer inschrijvingen. 

Nu zijn de klassegrenzen dusdanig dat een speler die onder in een klasse speelt haast geen kans maakt tegen een 

speler die in de bovenste grens van de klasse speelt. 

Met het toepassen van intervallen in een klasse wordt er toch wel een obstakel weggehaald. 

Daarbij zal het toepassen van het nieuwe systeem het “drukken” tegengaan. 

 

SVW. 

Het afmelden van deelname aan PK’s ligt ook aan de wedstrijdleiders. 

(Piet de Nijs en Kees van de Weegen) 

De speeldata worden te laat doorgenomen met lokaalhouders. 

Dit moet ruim van te voren kenbaar gemaakt worden. 

 

Piet de Nijs. (CPK) 

We hebben met de gedachte gespeeld om de voorwedstrijden aan het begin van de competitie vast te leggen. 

En daarbij lokalen vast te leggen. 

Is wel moeilijk. 

Je weet van te voren niet hoeveel deelnemers zich gaan inschrijven en dus ook niet hoeveel lokalen je moet gaan 

benaderen. 

 

Ben als lokaalhouder (De Ponderosa) niet tevreden over het verloop van de competitie in de C3-klasse. 

Zijn vaak om 21.15 uur al klaar. 

Ik weet niet hoe andere lokaalhouders hierover denken? 

 

Vz. 

Als dit structureel is en andere lokaalhouders delen ook de mening dat de C3-klasse te vroeg klaar is zullen we vanuit 

het bestuur passende maatregelen moeten gaan nemen. 

 

PK-interval. 

Hierover is vorig jaar door iedere vereniging een enquete ingevuld. 

De uitslag hiervan was verre van positief. 

Toch is deze opzet doorgevoerd. 

 

Vz. 

Dit zijn landelijke maatregelen. 

Daarbij is de opzet zoals hij er nu ligt afwijkend van hetgeen destijds is voorgesteld. 

Er is voor een tussenweg gekozen en die wordt als proef 2 jaar gehandhaafd. 
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C1-klasse. 

Sinds dit seizoen hanteren we de Nederlandse telling. 

Zijn daar zeer tevreden over. 

Misschien een idee om dit door te voeren in alle klassen? 

 

Vz. 

Zullen we overleggen. 

 

Reactie uit de zaal. 

Speler van een C3-team. 

Is nooit om 21.15 uur klaar. 

 

Bellevue. 

Distantieert zich van de uitspraken van SVW. 

Er zijn genoeg vacante functies : meld je aan!!! 

 

OBC. 

Betreft PK-wedstrijden 1
e
 klasse. 

Maak poules kleiner. 

Heb meegemaakt dat ik de 1
e
 wedstrijd om 19.30 uur moest spelen en de laatste om 24.00 uur. 

 

Vz. 

In deze klasse kan het inderdaad laat worden. 

Misschien dan een uitkomst om onderling met de spelers en lokaalhouder af te spreken om een extra avond of middag 

in te lasten. 

 

Dobbertje. 

Heb begrepen dat er veel afmeldingen zijn voor deelname PK. 

Voordat er sancties worden gaan uitgeschreven is het misschien raadzamer om eens uit te zoeken waarom spelers zich 

afmelden. 

 

Secr. 

Wij hebben niet gezegd dat er sancties worden opgelegd. 

Daarbij is het moeilijk te achterhalen waarom een  deelnemer zich afmeld. 

Je zou wel een soort staffellijst bij kunnen houden waarin vermeld staat wie zich wanneer afmeld voor welke klasse. 

Vz. gaat e.e.a. doornemen met de wedstrijdleiders. 

  

De Distel. 

Misschien een optie om kleinere poules te maken in de PK’s. 

Voorstel : 4 deelnemers. 

Dan kan je ook de lokaliteiten met 1 tafel benaderen voor het organiseren van voorwedstrijden. 

 

Vz. 

Is risicovol. 

Dan heb je al een probleem als er 1 deelnemer zich afmeld. 

Bij 2 afmeldingen kan je de poule afschrijven en ergens anders onderbrengen als de tijd zich daar nog voor leent. 

 

Kannebuis, 

Graag het DR op de web-site. 

 

Peter van Dongen. 

Gaan we regelen want hij is nu defintief. 
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15.Sluiting. 

De Vz wenst iedereen prettige feestdagen en sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

 

Aldus opgemaakt d.d. 14-02-2018 te Bergen op Zoom 

 

 

 

A.Stander, secretaris 

 

 


