
1.]  Opening door  de Voorzitter / Coördinator. 

Voorzitter begon zijn opening met een trieste mededeling dat er veel horecazaken hun deuren hebben 

gesloten door  de Corona epidemie, voorzitter zei, in ons District West Brabant hebben we mede daar-

door ± 20 teams minder, er zijn Districten met het probleem dat de spelers C 1 en C 2 zijn samen gevoegd 

en spelen dan o.a. kader,  band, kl.hoek enz, tegen spelers uit de C 2 en moeten dan spelen tegen een 2e 

klasser met een aanvangsmoyenne van 60 caramboles, is niet prettig dat kost leden. Maar de Horeca kan 

meer aan eettafeltjes verdienen dan aan een biljarttafel dus is de keuze gauw gemaakt. 

Corona is hopelijk op zijn retour en hier is al zoveel over gezegd en besproken dat we met z’n alle er ge-

noeg van hebben. We zijn op de goede weg en laten we hopen dat we deze competitie 2021-2022 wel uit 

kunnen spelen. Ook kwam er een vraag of we zelf de tijd  kunnen bepalen van hoe laat dat we kunnen 

beginnen, tijd van spelen tot hoe laat is afhankelijk van  de beslissing van het kabinet, voorlopig tot 20 

september is dat 00:00. 

Er zijn diverse spelers en teams die vroeger beginnen, 18:30 - 19:00  uur, Dit kan je met de tegenpartij af-

spreken zodat je op tijd klaar bent met de wedstrijden, ook de kleding voorschriften zijn sterk  versoepeld, 

het advies is om de site van de KNBB / KVC te bezoeken. 

Uit het openingswoord kun je opmaken dat zowel de voorzitter als de leden deze hebben volgepraat. 

Na deze opening verzocht de voorzitter om te gaan staan en een moment van stilte om onze overleden 

biljartvrienden te gedenken die ons het afgelopen jaar zin ontvallen. 

 

2.] Aanvullende mededelingen vanuit de Commissie 

Geen mededelingen. 
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3.] Aanvullingen of mededelingen vanuit de Districten. 

Ad van Mol stelt in het kader van de nieuwe kledingregels de volgende vraag: mogen de spelers van een 

team dat gevormd wordt door spelers uit meer dan 1 vereniging ( bijvoorbeeld een districtsteam ) in Ge-

westelijke wedstrijden in het eigen clubteam spelen? Hierdoor is door de vergadering het besluitgeno-

men dat dat in de Gewestelijke wedstrijden is toegestaan. Met de verdere opmerking dat deze vraag voor 

Landelijke wedstrijden en in zijn algemeenheid neergelegd dient te worden bij KVC. 

4.] In en Uitgaande stukken.                         

Er is een stuk binnengekomen van Midden Brabant over de A Klasse, wordt behandeld bij agenda  punt 7, 

verder geen stukken die belang hebben bij deze vergadering. 

  

5.] Notulen vorige vergadering van 20-08-2020. 

Goedgekeurd zonder op of aanmerkingen, wel een vraag uit de vergadering over het sturen van de stuk-

ken, voortaan indien mogelijk eerder versturen, Notulen en agenda voortaan sturen aan de Voorzitter en 

de Secretaris van de districten. 

 

6.] Actie punten. 

Geen punten voor behandeling. 

 

7.] Wedstrijdwezen Competitie.                    

Afvaardiging A klasse : ingekomen stuk Midden Brabant, zoals altijd heeft Midden Brabant afd. 1 / 2 af-

vaardigingen / Teams naar het Gewest, de vergadering heeft het voorstel van Midden Brabant goed ge-

keurd, de verdeling is nu volgens het voorstel, 2 teams Midden Brabant worden direct afgevaardigd, + 1 

team van Midden Brabant speelt met DZW 1 uit en 1 thuis wedstrijd voor ticket 3 en de  kampioen van 

afd. 2  daar spelen 3 districten met 9 teams in 1 poule om ticket 4. 

 

8.] Wedstrijdwezen PK.’s                             

Voor 1 november aanleveren gegevens van Districten en verenigingen voor Gewestelijke Finales. 

 

9.] Wedstrijdwezen Dag Competitie,                

Kempenland speelt met 4 teams in de competitie. Het District Midden Brabant heeft geen Dag Competitie 

meer zij hebben zich uit laten schrijven bij de KNBB. 

 

10.] Indien nodig aanpassen reglementen. 

Moeten nog enkele punten aangepast worden 

 

11.] Evaluatie KVC. 

Competitie is net begonnen, weinig over te vertellen, Biljartprof is nog niet voldoende om hier goed en 

foutloos mee te kunnen werken. Hopelijk kunnen we met de nieuwe software waar aan gewerkt wordt in 

de toekomst beter mee werken. 

 

12.] Vaststellen volgende vergadering.  

Onder voorbehoud, 11 juni 2022. 

 



13.] Ronvraag.                      

Maastricht,: Is er een competitie programma ??  Antw: Er is nog geen algemeen programma voor, er is  wel 

een puzzel programma wat bekent is, er schijnt ook een competitie programma  privé te zijn, maar is bij 

ons onbekend, advies, informeer bij het Bondsbureau. Rooster meer jaren plan Districten finales loopt dit 

jaar af, wedstrijdleider afd. 1 gaat een nieuw rooster / 5 jaren plan maken; met dank aan Aad. 

Diverse bestuurders van de Districten vonden het jammer dat de wedstrijdleider van afd. 2 niet aanwezig 

was om de vragen te kunnen beantwoorden over de problemen die de Districten hebben en daar graag een 

antwoord op hadden gehad, waarom is hij zo moeilijk te bereiken zodat wij beter kunnen werken. De com-

missie vind het jammer maar heeft daar ook geen grip op, helaas. 

 

Ook kwam de vraag uit de vergadering: Blijft de procedure betreffende het declareren van de kosten bij het 

huldigen van een Gewestelijke finale het zelfde ( declaratie indienen bij Ad Koolen ) : ja blijft het zelfde. 

 

14.] Sluiting.  

Voorzitter dankte de aanwezige bestuurders een fijn maar vooral een gezond biljartseizoen toe en wenste 

hen een goede thuisreis. 

Aldus opgemaakt te Werkendam op 28-09-2021 
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