Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

Verslag teamleidersvergadering op 21 april 2017 gehouden in BC Om de Noord in Wormerveer.
Afwezig met kennisgeving:
C. Burgmeijer, R. Leerling, H. Levering, A. van Riesen, F. Bosschers, C. Suurmond, E. Meijer,
J. Teiwes, J. Holvast, K. de Wit, D. Heijmans (vervangen door R. Kramer), J. Heijmans (vervangen
door D. Kramer), K. Winter, N. de Groot, G. van den Berg, R. Oliemans, G. Lute, Th. Smit, E. Westra,
D. Visscher, L. Kleijn, H. Molenaar, Th. de Haas, C. Roet, R. de Vrueh (vervangen door P. Laan),
L. Westmaas en F. Groenendal
Aanwezig: 28 personen
1. Opening:
De WL-teamcompetitie Janhans Berg opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Terugblik seizoen 2016-2017:

Het afgelopen seizoen hadden we 83 teams ingeschreven verdeeld over 9 competitie poules
in het NHM district. Twee teams zijn wegens een dringende reden gestopt na de aanvang.
Er hebben ook nog 7 teams in de A klasse meegedraaid in een poule van 15. De aansturing
van de A klasse gebeurde door West-Friesland.
Teams in poule
A
7 (15)
B1-A
10
B1-B
9
B2-A
6
B2-B
11
C1
12
C2-A
10
C2-B
7
C3-A
5
C3-B
13
Het rooster van het afgelopen seizoen is voor het eerst ingedeeld m.b.v. de
Roostergenerator.
3. Uitreiking van de prijzen aan de poulewinnaars:

Lang Rond 1 Rob Koning

A

Naar kwalificatie

Parelhof 1
VKG

Frans Dröge
B1A Naar kwalificatie
Cor Nootenboom B1B Naar 1/2 finale

De Band 2
WBV 3

Nan Toepoel
Rob Smit

B2A Naar kwalificatie
B2B Naar 1/2 finale

DVO 1

Jan Koorn

C1

Naar 1/2 finale

Diamonds 4 Robert de Vrueh C2A Naar kwalificatie
WBV 5
Dolf Heijmans
C2B Naar 1/2 finale
BVK 3
OOW 3

Hans Heerens
Ber Bentvelzen

(Werden 2e)

(P. Laan als plv)
(R. Kramer als Plv)

C3A Naar kwalificatie
C3B Naar 1/2 finale
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4. De nieuwe teamcompetitie 2017-2018:
• De roostergenerator zal weer gebruikt worden. Het doorgeven van eventuele
voorkeuren liefst gelijk aangeven op het inschrijfformulier.
• Aantal wedstrijden in kleine poules: N. Toepoel vraagt of er meer teams voor twee
i.p.v. één wedstrijd per avond willen kiezen. K. Popken meldt dat ABC-Alkmaar
komend jaar er mogelijk bij komt met een team in de B2A. Een dubbele of anderhalve
competitie kan oplossingen bieden.
• In de C3A zit Excelsior er in ieder geval niet meer bij wegens opheffing en dan zijn er
mogelijk nog maar 4 over.
• Janhans Berg zal na de inschrijvingsperiode de teamleiders mailen om te overleggen
welk systeem gehanteerd kan en zal worden.
•

Pilot bandstoten in C1: In tegenstelling tot de landelijke regels wordt overwogen in het
komende seizoen in het eigen district N-HM, als proef bandstoten mogelijk te maken
in de C1. Je wordt qua speelvolgorde dan opgesteld met het bandstoot-moyenne
(verkregen in de PK). Deze bandstoter zal niet automatisch eerste man zijn. Verder is
er max. 1 bandstoter toegelaten in de opstelling. Bij een eventueel vervolg in het
gewest worden de landelijke regels aangehouden. K. Popken merkt op dat dit besluit
eerst in de ALV goedgekeurd dient te worden.
D. Nauta merkt op dat we een districtscompetitiereglement hebben. Aanpassing nodig
voor de pilot? De vergadering denkt dat aanpassing pas nodig is als er na de
proefperiode van 1 jaar mee doorgegaan wordt.

•

De “Ritsmethode” zoals voorgesteld door Rob van Riesen, als alternatief voor het
geval er teams niet deel kunnen nemen aan de gewestelijke ronden: Dit jaar heeft een
team uit een B-poule, dat direct naar de halve finale mocht, afgezegd. Bij het zoeken
e
naar een vervanger kon pas het team dat 4 geworden was in die poule, ook
daadwerkelijk deelnemen. Het Gewest heeft hier voor een alternatieve oplossing
gezorgd.

•

Wel of geen playoff: In de zaal waren 2 mensen tegen het houden van play-offs.
Janhans zal bij Piet Verhaar van het Gewest WN informeren of we de ruimte kunnen
krijgen in de planning. In de playoffs zullen dan, in de klassen met 2 poules, de
nummers 1 en de nummers 2 onderling tegen elkaar spelen. De winnende nummer 1
gaat dan naar de halve finale, de verliezer van de nummers 1 gaat naar de
kwalificatie. De winnaar van de nummers 2 mag ook naar de kwalificatie.
Dit wijkt af van artikel 8 van ons huidige Districtscompetitiereglement.

•

Uitwijk naar de zaterdag: In zeer beperkte mate zal dit jaar ook weer in een aantal
gevallen wedstrijden op de zaterdag gehouden moeten worden. Dit heeft te maken
met de tafelbeschikbaarheid bij Om de Noord, BVK en de Viaanse Molen

•

Verzetten van wedstrijden in de tweede helft: In de eerste helft mogen de teamleiders
het in onderling overleg zelf regelen. In de tweede helft moet dit altijd eerst aan de
WL-teams gevraagd worden. De WL-teams zal de datum mutaties dan in Biljartpoint
invoeren. Dit alles om te voorkomen dat teams van dezelfde vereniging in de laatste
vier weken tegen elkaar komen.
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•

Nieuwe inschrijvingen dienen dit jaar voor 16 juni 2017 ingediend worden. Eventuele
voorkeuren graag gelijk aangeven op het inschrijvingsformulier ! Dit formulier kun je
nu al downloaden van de site.

5. De voorgestelde nieuwe tabellen voor het seizoen 2017-2018:
In april 2017 zijn de voorgestelde nieuwe intervaltabellen voor de teamcompetitie Libre en
Driebanden van de WCB ontvangen. Op hoofdlijnen kun je zeggen dat een speler in iedere
klasse van een bepaalde spelsoort straks evenveel caramboles moet gaan maken.
In de C1 moet je iets meer maken en in de C2, C3 en C4 worden het er minder.
In het driebanden verandert er weinig.
6. Rondvraag:
• C. Stam: Wat was de oorzaak van het puntentellingprobleem in Biljartpoint?
Het is uiteindelijk wel opgelost, maar de oorzaak is niet bekend gemaakt.
• P. Hoogland: Ons team mocht kwalificatie spelen maar het duurde lang voor we
wisten waar, wanneer en tegen wie we moesten spelen.
Antw: De districtsresultaten dienen eerst door het Gewest verwerkt te worden.
Een compliment voor Janhans op de responssnelheid op de gestelde vragen.
• H. Heerens: Vraag over de kwalificatie. Waar worden die gehouden?
• Ruud Slotboom: Vond het spelen in een locatie met in bedrijf zijnde dartbanen er
naast erg onprettig. Mag dat wel ?
7. Sluiting om 20.40 uur
Assendelft, 27 april 2017
D. Nauta
Secretaris district KNBB N-HM
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