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 Aan de besturen van het 

Gewest Zuid Nederland 

Werkendam 15 – 06 – 2016 

Notulen van de Wedstrijdleiders vergadering gehouden op 11 juni 2016 bij het Vrijthof in Oirschot. 

Geachte heer / mevrouw , 

1) Opening. 

• De voorzitter opent de vergadering, hij heeft geen bijzondere mededelingen en vraagt aan de 

vergadering een moment stilte voor hen die ons zijn ontvallen. 

2) Notulen van de vorige vergadering van 28 nov. 2015 

• Het district Venlo merkte op dat er slecht is gecommuniceerd en dat er in de notulen passages 

ontbreken die in de vergadering behandeld waren, voorzitter merkte op dat deze nog door de 

oude secretaris waren genotuleerd en dat deze afscheid had genomen van wegen zijn leeftijd en 

dat hij fouten ging maken dus er mee moest stoppen ( op eigen verzoek ) notulen werd met dank 

zegging goed gekeurd. 

3) In en uitgaande stukken. 

• Er waren geen stukken die urgent waren voor behandeling, en de overige waren afgewerkt, tevens 

werd er mede gedeeld, dat er naar gestreefd wordt om de in en uitgaande stukken sneller te 

behandelen  indien dat wenselijk is. Wordt aan gewerkt. 

4) Wedstrijdwezen senioren. 

• De sluiting van  de team finales is vast gesteld op 1 mei 2017 

De wedstrijdleiders van de districten tekenen voor de acceptatie gewestelijke team finales, bij 

teruggave zijn de kosten voor het district die hem terug geeft. 

De gewestelijk team finale is  vast gesteld en is dan ook definitief. 

20 mei 2017 : C1 - C2  en C4 

21 mei 2017 : B1 

27 mei 2017 : B2 – en de Dames 

28 mei 2017 : A klasse en de C3 

Belangrijke punten, Om deel te mogen nemen aan de gewestelijke ronden en Nat.finale moet een 

speler in de district ronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld. 

In het seizoen 2016 – 2017 worden de volgende gewestelijke finale op twee dagen gespeeld : 

Libre hoofd klasse klein,  hoofdklasse driebanden klein, en bandstoten 2e klas, deze finales worden 

in poule marseillaise gespeeld. 

 



 

  
• Het komende seizoen zullen de prijzen voor de teamcompetitie t.b.v. de gewestelijke  teamfinales, 

besteld worden door de wedstrijdleider van het gewest. 

Deze prijzen zullen verstuurd worden naar de lokaliteit waar de team finales verspeeld worden. 

Graag aangeven de openingstijden de de locatie waar ze afgeleverd kunnen worden 

• Het volledige wedstrijd rooster van het gewest zal  gemaild / verstuurd worden door de 

wedstrijdleider. 

• Voor het seizoen 2016 - 2017 gaat de dames finale 2e klas gewest naar Midden Brabant.                  

Als de dames teams per afdeling  1  afvaardiging krijgen dan heeft elke afdeling zijn eigen finale,  is 

er maar 1 afvaardiging per gewest dan zal er een finale plaatsvinden tussen beide afdelingen.    

• Er is veel  commotie geweest betreffende  afvaardigingen o.a  naar het NK dames, maar de 

commissie heeft besloten dat het districtsteam Venlo en Sibbe 63 afgevaardigd worden, zo had 

Kempenland in de C2 geen afvaardiging zelfs geen reserve voor afvaardiging naar het gewest ZN. 

Ook de kampioen van de C 1 bv Werkendam heeft hem wegens vakantie terug moeten geven en de 

reserves van bc Goirle als hun plaatsvervanger te laten deelnemen. 

• Als er A klassen zijn dan spelen deze onderling voor 2 plaatsen in het gewest, Midden Brabant heeft 

automatisch 2 afvaardigingen naar het gewest van wegen het aantal deel nemers. Er is sprake dat 

het niet meer nodig is als Maastricht geen grote tafels meer heeft. 

• We zullen een nieuw reglement op gaan stellen  in het seizoen  2016 – en verder en dit zal op de 

site geplaatst worden zo gouw als deze klaar is.            

5) Wedstrijdwezen P.K.’s 

• Alles wat met wedstrijdzaken te maken heeft moet u  rechtstreeks zenden aan de wedstrijdleider 

om alles zo kort mogelijk te houden voor antwoord, alle overige vragen of mededelingen gaan naar 

de secretaris, ook deze proberen we zo snel mogelijk te behandelen. 

Verder waren er geen stukken of vragen voor verdere behandeling. 

6) Wedstrijdwezen Jeugd. 

• Voor de jeugd was er weinig te melden, daar er weinig jeugd meer is spelen die individueel hun 

competitie en deze wordt door het bondsbureau bestuurd. 

7) Wedstrijdwezen dag competitie. 

• De dag competitie wordt enkel  maar gespeeld in de districten Midden Brabant en Delta Zuid West. 

De vraag werd gesteld of deze een andere competitie voeren omdat daar de moyennes anders zijn 

en ook de klassen waar in ze spelen,         

antwoord: De dag competitie heeft een eigen reglement net als de avondcompetitie met  enkele 

aanvullingen  van de avondcompetitie. 

8) Evaluatie Pilot P.K.en Teams driebanden  OPK. 

• Het P.K. in Noord Holland is niet van de grond gekomen dus is daar niet gespeeld. Het Driebanden 

in Noord Brabant is wel geslaagd al is het met het niet verwachte aantal deelnemers, we handen 44 

teams , de teams bestonden uit 2 spelers, deze zijn onderverdeeld in 11 pools,  de winnaars + de 

best geplaatste 2e plaats speelden een halve finale in 3 plaatsen en de pool bestond dus weer uit 4 

teams, de beste 8 plaatsten zich voor de finale die in het Hartje van Oosterhout wordt gespeeld op 

2 juli 2016 , tot zover deze evaluatie van het OPK. 

9)           Evaluatie KVC. 

• De KVC  waarbij wij bij behoren is een vereniging met een gezonde financiële buffer en heeft dan 

ook het grootste leden aantal van de KNBB waar wij bij aangesloten zijn   n.l. 84 % er komt binnen 

kort een nieuwe bezetting  wat het besturen van de KNBB betreft, er moet een nieuwe voorzitter 

en secretaris gekozen worden zodat het bestuur weer compleet is, het bestuur bestaat uit een 

voorzitter, secretaris , penningmeester en uit de 4 voorzitters van Carambole , Driebanden. 

Snooker, en Pool.  



 

      

 

10) Wat verder ter tafel komt. 

• Enkele mededelingen die toch van belang zijn. 

Peter Rijckaert van het District Midden Brabant is in zijn district gekozen tot Erelid, tevens is hij 

door de voorzitter Jaap Labrujere van de KVC  in deze zelfde districts vergadering onderscheiden 

met de zilveren speld  met robijn als bondsridder van de KNBB. 

Ook is Peter toegetreden tot de reglementen commissie van de KNBB, het is hart nodig dat deze 

eens een keer op de schop gaan want veel  is verouderd of is overbodig met verwijzingen van A 

naar D en van C naar F met weer een ander art.nummer, dus laten we hopen dat het z’n vruchten 

af zal werpen. 

• Ook zijn de moyennes besproken en we hopen dat het wat eenvoudiger is geworden, mocht u toch 

ergens een probleem mee hebben, schroom u niet maar maak het kenbaar zodat we het kunnen 

bespreken voor een oplossing. 

Tevens wordt er in de reglementen vastgelegd dat het district met de meeste deelnemers in een 

klasse een open gevallen plaats inneemt en niet het district dat het organiseert. 

• Tot slot heeft onze wedstrijdleider van afd. 2 te kennen gegeven dat hij zou stoppen met zijn 

portefeuille wedstrijd zaken, de voorzitter bedankte hem voor bewezen diensten en dat ging 

gepaard met een mooie bos bloemen. 

• Inmiddels is er een gesprek geweest met een kandidaat uit het District Venlo, wij gaan er dan ook 

van uit dat deze kandidaat in zijn overweging mee zal nemen dat een gewest met maar een 

wedstrijdleider te weinig is en wij hopen dan ook dat het gewest spoedig weer wordt aangevuld 

met een tweede wedstrijdleider 

11) Rondvraag. 

• Geen zaken die vermeld moeten worden. 

12) Sluiting. 

 

 

De volgende Gewestelijk vergadering wordt vastgesteld op 26 nov.2016 

 

De Secretaris 

Henk Vos 

 


