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Notulen van de Gewestelijke Vergadering Zuid-Nederland welke heeft plaats gevonden in het Vrijthof te 

Oirschot op 11 - 11 – 2017 : Aanwezig waren van de commissie: Ad Koolen, Henk Vos, Bert van den Hooff        

Harrie Rouschen en Loek van den Hoogen. Aanwezig waren De Districten: Zuid-Limburg; Venlo e.o.; 

Kempenland; West-Brabant; Midden Brabant: en twee comm. leden van de dag competitie van Midden Brabant. 

Niet aanwezig met afmelding: Delta Zuid West; Maastricht e.o. 

1) Opening door de voorzitter. 

• Er waren weer diverse zaken die de aandacht vraagde, op 31 okt was er een overlegronde te 

Oirschot waar diverse zaken werden besproken met vooral de Input WCB ( wedstrijdwezen – 

commissie – breedtesport ) er wordt naar gestreefd om eenvoudige en begrijpelijke regels.   

 

2) Aanvullende mededelingen van het bestuur 

• Deze waren er niet. 

 

3) Aanvullende mededelingen van uit de Districten 

Dag biljarten stond niet op de agenda, wordt bij agenda punt 6a behandeld. 

 

4) Notulen van de vorige vergadering van 17 juni 2017. 

• Bij bestuur verkiezing punt 7 staat vermeld dat Kees van Wegen bereid is om als wedstrijdleider van 

afd. 1 deze te aanvaarden. Dat is niet juist, dit moet zijn dat deze na de vergadering daarover in 

gesprek wil. 

• Punt 8 : Peter Rijckaert stelt de vraag i.v.m.  de afvaardiging A-klasse naar het gewest of dat in de 

agenda kan worden op genomen als vast agenda punt, dit wordt vast gelegd in de wedstrijdleiders 

vergadering daar dat met het wedstrijdwezen te maken heeft en de najaar vergadering een 

Algemene Leden Vergadering is. 

• Na enkele schoonheid foutjes in de tekst werd deze goed gekeurd. 

 

5) In en uitgaande stukken die van belang zijn. 

• Kees van Wegen heeft na de vergadering van 17 juni 2017 besloten om de functie van 

wedstrijdleider van afd. 1 niet te aanvaarden. 
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         6)  Actiepunten. 

• Er wordt een interval systeem voorgesteld door de WCB om te gaan spelen met interval voor de 

PK.’s  het is al even aangehaald in het openingswoord van de coördinator.  Er volgt een discussie 

wat we het beste voor ons District en Gewest kunnen beslissen, er wordt voorgesteld om dit over 

een periode van 2 jaar te bekijken en dan evalueren wat het beste systeem is voor de toekomst.  Er 

zijn wel enkele punten die van belang zijn n.l. de rangschikking interval systeem en dan wat gaan 

we rangschikken: a. partij punten b. caramboles c. serie, het percentage gemiddelde wordt niet 

aangenomen en wordt afgeschaft, maar hoe bepaal je dan de 2e ronde, want er kunnen spelers zijn 

met zelfde inhoud dus het aantal punten van a - b en c, ook de 10 en 20 % regeling vervalt. 

• Bij de start van de PK. ’s, waar gaan we dan vanuit, aanvang moyenne of bovengrens aanhouden. 

• Ook zou de WCB graag een rangschikking willen hebben van de gewestelijke wedstrijdleiders 

betreffende het interval systeem. 

• Libre hoofdklasse, als men boven de 11 moyenne komt wat dan, direct mee spelen in extra klasse, 

of toch deze klasse uitspelen. 

• In jan. 2018 komt er een wedstrijdleider vergadering om de nieuwe opzet te bespreken met alle 

wedstrijdleiders.  

• OPK Provinciaal Noord-Brabant wordt weer gespeeld in het komende jaar. De voorbereidingen zijn 

al weer in volle gang gezet. 

• Agenda punt 4, is in overleg met het bondsbureau opgelost en wordt van geval tot geval bekeken. 

• Agenda punt 5, vergoeding Gewestelijke finale sluiten door het District bij het Gewest werd niet 

gehonoreerd door de KVC, als het betreffende District een vergoeding wil zal deze dit zelf aan 

moeten vragen bij de KVC op een ALV, of per mail of brief. 

• Agenda punt 11, de finale 1e 2e en 3e klas 3 banden klein NK dag biljarten werd goed gekeurd, en 

toegewezen aan het District  M-Br. 

• Daar er wat problemen waren wat de datums betreft in mei 2018 met het organiseren wat betreft 

de teamfinales is er het volgende besloten: 

• 26-mei-2018 / C 2 Delta Zuid West 

• 26-mei-2018 / C 4 West Brabant 

• 27-mei-2018 / C 1 Midden Brabant 

• 27-mei-2018 / B 1 West Brabant 

• 02-juni-2018 / B 2 West Brabant 

• 02-juni-2018 / D Delta Zuid West  ( Dames ) 

• 03-juni-2018 / A West Brabant 

• 03-juni-2018 / C 3 Midden Brabant 

Al deze finales worden gespeeld op deze datums en kunnen niet verplaatst worden. 

 

• Prijsuitreiking Gewestelijke finale 3e klas 3 banden groot, deze wordt verzorgd door  

het District West Brabant door Piet de Nijs. 



             6 A)   Secretaris had in een vorige notulen geplaatst dat het dag biljarten van het District Midden Brabant een 

          Competitie driebanden gespeeld gaat worden, dit is niet juist het is uitsluitend de PK wedstrijden die  

          gespeeld gaan worden in het seizoen 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Bestuur aanvulling voor vacante portefeuilles in het Gewest Zuid.  

• Jeugdconsul, nog niet kunnen bezetten, voelt u zich geroepen, neem contact op met de secretaris van 

het Gewest ZN. 

• Wedstrijdleider afd. 1 (Delta Zuid West – West-Brabant en Midden Brabant) ook hier kunt u zich 

aanmelden bij de secretaris. 

• Zoals u weet ook de Coördinator/ Voorzitter (dhr Ad Koolen) stopt per 9 juni 2018, wij zoeken ook 

daar een kandidaat voor. Aanmelden bij het secretariaat. 

8) Gewestelijk reglement. 

 

• Er waren geen aanwijzingen om aan te passen. 

9) Afvaardiging prijs uitreiken en sluiting bij het Gewest ZN door Districtbestuurders 

• De secretaris heeft alsnog geprobeerd om hier een positief antwoord op te krijgen, maar de KVC moet 

ook bezuinigen, dus zal het district als zij daar een vergoeding voor wil, dit moeten op nemen met de 

KVC, het Gewest ZN heeft op hun vraag in deze een negatief antwoord gekregen. 

        10)   Vaststelling volgende vergadering   

• De volgende vergadering wordt vastgesteld op 9 juni 2018. 

 

11) Rondvraag. 

 

• Vraag van Maria Blom: Waarom het spelen van 2 dagen op het Gewest in afd 2 bij de 3e klas libre. 

• Antw:  De wedstrijdleider van afd 2 wist niet dat we in een vorige vergadering besloten hadden dat er 

voor 3 dagen was gekozen.  

• Er is dit jaar nogal wat fout gegaan met de bestellingen van de prijzen, waar en bij wie moet dat 

gedaan worden.  

Wij zullen dat in de voorjaarsvergadering duidelijk maken van waar of bij wie. 

 

12) Sluiting 

 

• De voorzitter sloot de vergadering met dank aan de Districten voor de inbreng en wenste een ieder  

wel thuis. 
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