KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

District Noord-Holland Midden

Beperkingen deelname Driebanden Groot 3e klasse (DG3).
Toelichting op de huidige situatie
De deelname aan het Driebanden Groot 3e klasse is de afgelopen seizoenen flink toegenomen. Het is dé
klasse waar men aan de grote tafel kan proeven binnen ons district.

Probleem omschrijving.
Binnen het district hebben we in principe de beschikking over een viertal grote tafels, waarvan 2 (SBBA) in
Alkmaar en 2 (SBP) in Purmerend. In principe want er zijn nog 2 tafels (Millers), echter deze kunnen alleen
bij hoge uitzondering worden ingezet (worden verder buiten beschouwing gelaten).
Beschikbaarheid.
Met name de tafels bij SBP worden intensief gebruikt door verenigingen en teamwedstrijden en zijn
niet altijd beschikbaar. In Alkmaar zijn de grote matchtafels gemakkelijker te regelen.
Nu heeft SBP de regel dat zij een vergoeding vragen aan organiserende verenigingen van buiten de eigen
organisatie. Dit kan voor verenigingen een drempel zijn om hier wedstrijden te organiseren.
-

Tafels dus niet altijd eenvoudig te regelen.

Het spelen op 2 tafels heeft ook consequenties voor de organiserende verenigingen inzake tijd; zeker met
een poule van 6 personen is dit een zware belasting. Kan je met 4 deelnemers nog met 2 avonden uit de
voeten, zal je er met 6 toch zeker 3 avonden voor moeten plannen. Niet elke vereniging is bij machte dit te
realiseren (ledenaantal en financiële middelen) en valt hiermee al snel af.
-

Bereidwilligheid tot organiseren minder groot of gewoonweg niet haalbaar

Deelnemersveld
Spelers die de ondergrens niet hebben gehaald, blijven hun recht op deelname behouden, mits men nog
steeds het aantoonbare niveau Dk2 heeft.
Daarnaast zijn er nieuwkomers, welke voldoen aan de criteria, die graag hun kunsten eens op de grote
tafel willen vertonen en inschrijven voor dit onderdeel.
-

Deelnemersveld groeit alleen maar.

Conclusie
Kijkende naar deze drie knelpunten:
- Tafels niet eenvoudig te regelen;
- Bereidwilligheid verenigingen tot organiseren niet haalbaar of minder groot;
- Groeiend deelnemersveld.
Heeft ons doen besluiten om de regels voor deelname aan deze klasse aan te scherpen.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

District Noord-Holland Midden

Criteria deelname PK Driebanden Groot 3e klasse (DG3).
1. Men moet een aantoonbaar bondsmoyenne hebben van tenminste 0,400 in de driebanden
klein 2e klasse of hoger of een aantoonbaar bondsmoyenne driebanden groot van tenminste
0,300 bijvoorbeeld verkregen in de A-klasse van de teamcompetitie.
2. Aanmelding van nieuwkomers (ook diegene die 2 seizoenen of langer niet heeft deelgenomen
aan Dk2) wordt geregistreerd, maar deelname zal pas dan kunnen plaatsvinden in het seizoen
opvolgend aan het seizoen waarin is aangemeld. Hij/zij zal dus in het seizoen van aanmelding
tenminste 2e-klasser moeten zijn.
3. Na een HD en een D in de 2e klasse Dk2, zal de speler gedurende 1 seizoen niet worden
toegelaten tot Dg3, tenzij hij/zij daarin boven de ondergrens is gebleven.
4. Indien de speler in de 3e klasse driebanden-groot (DG3) voor het eerst beneden de ondergrens
heeft gespeeld, een halve degradatie HD genaamd, dan heeft hij/zij daarna gewoon recht op
deelname om de HD weg te werken. Tenzij hij/zij in hetzelfde seizoen is gedegradeerd uit de
2e klasse driebanden-klein.
5. Indien de speler in de 3e klasse driebanden-groot (DG3) na een HD vervolgens een degradatie
D behaald heeft, dan zal de speler weer opnieuw aan de criteria onder 1. en 2. moeten
voldoen!
6. Verenigingen waarvan 2 of meer leden hebben ingeschreven, zijn verplicht tot de organisatie
van voorwedstrijden.

Dit bestuursbesluit is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 31 mei 2017.
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