
 
 

 

 

 

  

Werkendam 4 juli 2017 

Notulen van de Gewestelijke vergadering Zuid-Nederland, welke heeft plaats gevonden in het Vrijthof te Oirschot op 17 juni 

2017. Aanwezig waren van het de commissie: Ad Koolen, Bert van den Hooff, Harrie Rouschen en Henk Vos. Aanwezig van 

de Districten: Zuid-Limburg, Venlo e.o., Kempenland, West-Brabant, Delta Zuid West, Midden Brabant, afwezig met 

kennisgeving; District Maastricht e.o. 

1) Opening door de voorzitter. 

• Er waren weer diverse zaken die de aandacht vraagde, o.a. nieuwe moyenne tabellen, dat is nog 

steeds niet zo, dat er eens een jaar geen wijzigingen in worden aan gebracht. De vergadering is daar 

een beetje klaar mee. Gelukkig zijn de Districten autonoom zodat ze daar een eigen hand in hebben. 

Alleen moet men bij een vervolg wel de vastgestelde regels opvolgen die gehanteerd worden bij een 

Gewest of Nationaal. 

• P.K.’s zijn nog steeds niet in een ander jasje gestoken, daar is het in diverse Districten afwachten wat 

eruit komt, velen zijn erop tegen om met intervallen te gaan spelen. 

• Maria Blom vraagt hoe het staat met het OPK, daar is nog verder niets over vernomen hoe dit verder 

zijn beloop zal vinden, Maria wil de teams aan gaan schrijven en dan in september starten, ( zie ook de 

rondvraag ). 

• Voordat we aan de agenda beginnen werd er een ogenblik stilte gehouden voor onze overleden 

biljartvrienden. 

2) Mededelingen van het bestuur. 

• Het is de bedoeling van de KVC dat de dag en de avond competitie meer naar elkaar moeten toe 

groeien en zo elkaars gelijken zijn in moyennes, afdrachten contributie enz. 

3) Aanvullende mededelingen vanuit de Districten. 

• Deze waren er niet. 
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       4. Notulen van de vorige vergadering op 26 nov 2016. 

 

• Vraag: West-Brabant, Kees van Wegen vraagt over de opmerking dat een speler uit Maastricht bandstoten groot 1e 

klasse, waarom niet aan het verzoek is voldaan om door 10 jaar door ziekte niet meer in deze klasse gespeeld te 

hebben, om een klasse lager te laten spelen. 

• Antw: o.a. gegeven door Maria Blom en Peter Rijckaert, een speler dient weer in te schrijven in de laatst gespeelde 

klasse. Echter na 5 of 10 jaar kan men een verzoek indienen voor degradatie. Secretaris zal dit navragen bij            

Ad Klein van het bondsbureau. Als er iets bekend is zal u daarover geïnformeerd worden.  

 

 

 5. In en uitgaande stukken. 

 

• Er is een brief binnen gekomen van Delta Zuid West i.v.m. fraude door een team van Treva in de A-klasse. Omdat 

de fraude is gepleegd in het District, heeft het Gewest deze zaak niet in behandeling genomen maar teruggegeven 

om dit verder zelf op te lossen. Piet Bom van DZW reageert hierop dat de reglementen hierin te kort schieten.                         

Peter Rijckaert verteld dat een district zelf bepaald welk team er afgevaardigd wordt naar het Gewest. 

• Vraag van Venlo: Een stuk wat nog niet afgewerkt was, of een district ook een vergoeding krijgt als deze een 

gewestelijke finale gaat sluiten omdat het Gewest is overbelast. 

Antw: De kosten komen bij het District te liggen terwijl anders de kosten wel vergoed worden als iemand van het 

Gewest gaat sluiten. Het District Venlo vindt dat zij dan ook daarvoor in aanmerking moeten komen. De secretaris 

zal alsnog de zaak aankaarten bij de KNBB. 

 

6. Actie punten. 

 

• Deze waren er niet. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

 

• Aftredend en niet herkiesbaar, de wedstrijdleider Bert van de Hooff deze zou voorlopig nog mede assisteren met 

afd. 1 tot dat er een nieuwe WL hebben. Maar voor afd. 2 moeten we een volwaardige kandidaat hebben. Als we 

deze niet uit ons Gewest kunnen aanstellen dan moeten we deze wedstrijden via het bondsbureau laten lopen en 

dat kost extra geld dus moeten we dat met de 7 districten betalen. De toezegging van Bert is dus tijdelijk. 

De vraag wordt gesteld aan de aanwezigen, wie er wedstrijdleider wil/ of kan worden, we zijn dus op zoek naar               

2 WL - ders. Uiteindelijk is Kees van Wegen van District West-Brabant bereid om deze te aanvaarden voor afd. 1 

 

• Aftredend en wel herkiesbaar onze Coördinator Ad Koolen, Ad deelde wel mede dat het maar voor een jaar is, 

want volgend jaar juni 2018 stopt hij met enkele van zijn werkzaamheden bij de KNBB waaronder dus het 

Coördinatorschap van het Gewest, dus moeten we ook uit kijken naar een nieuwe voorzitter, kandidaten hunnen 

zich melden bij het secretariaat. 

 

8. Wedstrijdwezen Senioren. 

 

• De voorzitter had het al in zijn openingswoord verteld dat de moyenne modellen nog steeds niet goed 

functioneren   maar het district is autonoom dus kan deze aan passen wat de biljarters willen, maar op het Gewest 

of Nationaal gelden daar de regels die opgesteld zijn door de WCB. 

• Afvaardiging Gewestelijke ronde c.q. Nationale finale wordt men niet verlaagd. Het hoogste gemiddelde van het 

lopend seizoen is van toepassing op het aantal te spelen caramboles. 

 Men kiest dus het hoogste gemiddelde uit: 

 Het aanvang moyenne. 



 Het gemiddelde op de helft van de competitie. 

 Het eind moyenne.  

Dit wordt ook opgenomen in het Gewestelijk reglement. 2017 – 2018 

•         Peter Rijckaert stelt de vraag i.v.m. de afvaardiging A-klasse naar het Gewest. 

  Besloten wordt dat het District Midden Brabant, voor het seizoen 2017 – 2018, 2 teams rechtstreeks plaatsen voor 

  de Gewestelijke finale. Voor de 2 overige plaatsen wordt dan door de overige Districten die A-klasse spelen een  

voorronde gehouden.                                                                                                                                                                

Peter Rijckaert had dan ook graag dat het als agenda punt standaard op de agenda wordt aangegeven. Dit wordt 

door de vergadering en de commissie voor akkoord gegeven. 

 

 

• Dames klasse: Peter Rijckaert had het volgende over wedstrijden voor dames. 

Voor een Gewest hoeft een dame geen enkele wedstrijd gespeeld te hebben. Peter heeft bij de WCB                           

( Piet Verschure ) aangedrongen dat er een reglement voor dames moet komen. 

Maria Blom is van mening dat de dames klasse compleet afgeschaft moet worden, de senioren dagbiljarters en 

dames moeten gewoon gelijk zijn wat het te behalen caramboles in hun klasse zijn. 

Voor het accepteren van een damesteam voor de Gewestelijke finale is de intentie om artikel 7305 lid 5 toe te 

voegen aan het competitie reglement met daarin de volgende bepalingen. 

 

 In het huidige seizoen in een aparte Damescompetitie tenminste 4 partijen gespeeld te hebben of, 

 In het huidige seizoen in de landscompetitie ( C1 t/m C4 ) tenminste 4 partijen gespeeld te hebben of, 

 In het huidige seizoen in de Persoonlijke Kampioenschappen tenminste 4 partijen gespeeld te hebben. 

 Hebben speelsters aan meer dan een van bovenstaande kampioenschappen deelgenomen dan is het 

hoogste gemiddelde van toepassing. 

Voordat we deze dames klasse ten uitvoer brengen zullen we eerst de WCB moeten raadplegen om dit 

te kunnen uitvoeren. Zolang dit nog niet van kracht is zullen de oude reglementen gehandhaafd blijven. 

                     

9. Wedstrijdwezen PK’s. 

• De pilot van de 3 klassen, o.a. Hoofdklasse Driebanden kl. - Hoofdklasse Libre kl. en 2e klas bandstoten kl. zijn in 

het afgelopen seizoen een fiasco geweest. Dit jaar mogen de Gewesten zelf beslissen in wat voor vorm dat er 

gespeeld wordt, over 3 dagen met 8 finalisten of over 2 dagen met 6 finalisten of in 2 poules van 4 personen. 

Besloten wordt om alle wedstrijden over 3 dagen te spelen met 8 personen. Libre hoofdklasse, driebanden 

hoofdklasse, bandstoten 2e klasse en 38/2 3e klasse, beginnen op vrijdag bij voorkeur om 14:00 uur en op zaterdag 

en zondag om 11:00 uur. 

• De volgende finales worden / zijn toegewezen: 

 JBV Amorti Zevenbergen NK  Libre groot 1ste klas/ kader 38/2 jeugd 6 – 8 okt 2017   

 De Ram Roosendaal NK Driebanden kl 3e klasse 10 - 12 nov.  2017 

 bv Oase Beek Artistiek 1e klasse NK 25 – 26 nov. 2017 

 SDWCB/ Breda West-Brabant NK-rolstoel libre klein 25 – 26 nov. 2017 

 De Ram Roosendaal NK 3ᵉ kl. Libre 5 - 7 jan 2018 

 SVW  Bergen op Zoom NK 5e klasse Bandstoten 2 – 4 mrt 2018 

 ’t Topke Afferden NK Libre kl. Hoofdklasse 3 – 4 mrt 2018 

 SDWCB/ Breda West-Brabant NK Driebanden kl.  6 – 8 april 2017  

         10. Wedstrijdwezen Jeugd. 

• Ook hier kampen we met een vacante portefeuille, maar deze zal Bert zo lang mogelijk blijven doen tot we deze 

ook kunnen bezetten. De jeugd blijft zoals ieder jaar persoonlijk deelnemen aan hun competitie en de hoogst 

geëindigde spelers spelen om de prijzen. 

 Inschrijven nationaal dient te gebeuren voor 15 juni 2017. 

 Wanneer is de talenten dag. 



 Welke jeugd tabel geld er voor de jeugd. 

 Voorstel Gewestelijke teams in 2 halve finales en hieruit de 6 finalisten voor het NK. 

 Samenvoegen pk-jeugd i.v.m. aanvullen speel klasse. 

 Deze 5 gestelde vragen gaan we navragen bij de voorzitter van de WCB. 

 Verborgen jeugd die wel mee spelen met de senioren. 

 Evalueren per District om dit te controleren, misschien bij de jeugd te betrekken. 

 

   11. Dagcompetitie. 

• In Midden Brabant gaan ze proberen om een competitie driebanden op te zetten, er is animo dus gaan ze het 

proberen. 

• Ook is daar de voorzitter Peter van Wezel afgetreden en is deze vanaf juni 2017 vacant. 

Door de voorzitter van de KVC Jaap Labrujere is Peter bedankt voor bewezen diensten in de jaren dat hij    

commissielid is geweest bij de dagbiljarters en dat werd duidelijk gemaakt om hem een speld op te steken namens 

de KNBB. 

Als ad-interim is benoemd Trudie van Engelen die ook de huidige secretaris is. 

• Peter Rijckaert dient het verzoek in, of District Midden Brabant met het dagcompetitie team uiterlijk 27 mei zijn 

afvaardiging kan insturen. De achterliggende gedachte is dat District Midden Brabant het enige District is waar 

dagcompetitie gespeeld wordt voor de KNBB en dat dit team zich rechtstreeks zal plaatsen voor het NK. Aangezien 

op 27 mei de laatste speeldag is en de sluiting op 1 mei officieel is, heeft het District door later af te vaardigen 

wat extra speelweken voor de normale competitie. De vergadering gaat akkoord hiermee. 

• Het Gewest ZN heeft de organisatie NK pk-driebanden 1e – 2e en 3e klas van de dagbiljarters toe gewezen gekregen 

om deze te organiseren. Peter Rijckaert dient het verzoek in of het District Midden Brabant het zou mogen 

organiseren. De commissie neemt dit in overweging omdat nog een vereniging deze wil organiseren. 

 

      12. Rondvraag. 

Voor de rondvraag waren er maar weinig vragen. Kempenland, Maria wil toch het OPK nieuw leven in blazen en wil 

deze starten in september 2017. 

      13. Vaststellen volgende vergadering. 

• Deze is vastgesteld op 25 nov 2017 in plaats van 13:00 uur wordt deze voortaan om 14:00 uur gehouden. 

• Ad Koolen bedankt Bert van den Hooff die als wedstrijdleider stopt voor zijn inzet en hoopt dat hij nog eens 

terugkeert in de Gewestelijke commissie. 

Voor zijn inzet krijgt Bert een bloemetje overhandigd van Ad als dank voor zijn bewezen diensten. 

• Peter Rijckaert vraagt hoe het dan zit met de jeugd, dit loopt wel door via Bert. 

 

14. Sluiting. 

 

• De vergadering werd om ± 16:00 gesloten. Voorzitter dankte de bestuurders voor hun inbreng en wenste allen een 

fijne vakantie en wel thuis. 

 

 

 


