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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Verslag teamleidersvergadering van 08 april 2016 gehouden in de Viaanse Molen. 

Afwezig met kennisgeving: 

bv Edam ’87, Jh. Berg, D. en J. Heijmans, B. Honingh, J. Holvast, bv Aker, J. Winter, F. de Ruiter,  

S. Mulder, R. Leerling, R. Roos, P. Laan, T. Jonkergouw, T. Janssen, J. Hessing, J. Koorn,  

D. Visscher, K. Koene, E. Westra, N. Oudt, E. Meijer, C. Nootenboom, N. Sman, K. Popken,  

Th. Kroon. 

 

1. Opening: 

De voorzitter Eelco Hoff opent de vergadering om 20.00 uur. 

Eelco vervangt hierbij de waarnemend wedstrijdleider Jim van der Starre, die wegens ziekte 

deze taak  voorlopig niet kan uitoefenen. Jim heeft in juli 2015 Klaas Popken opgevolgd. 

 

2. Terugblik seizoen 2015-2016:  

Dit seizoen hebben we 93 teams ingeschreven verdeeld over 10 competitie poules. Dit 

resulteerde in 734 wedstrijden en 2202 partijen. Vorig jaar waren dat nog 79 teams in 8 

competities. Een positief signaal en als bestuur willen we dat graag vertalen naar 'in district 

NHM is het goed om je competitie te spelen'. Deze 93 teams zijn bemensd met 580 personen 

waarvan velen in meerdere teams spelen. Dit is een enorm percentage van ons leden aantal. 

Er hebben ook nog 5 teams in de A klasse meegedraaid in een poule van 13 in West Friesland 

 

3. Uitreiking van de prijzen aan de poulewinnaars:  

 

Hazefelder 1 Gieskens, Jan A1 Naar 1/2 finale  

Aker `97 Levering, Henk B1A Naar 1/2 finale  

De Jonge Prins 1 Porsius, Peter B1B Naar kwalificatie  

Willen Is Kunnen 1 Burgmeijer, Cees B2A Naar 1/2 finale  

Wormerveerse Biljart Ver. 3 Smit, Rob B2B Naar kwalificatie  

BV `t Stetje 1 Molenaar, Hans C1 Naar 1/2 finale  

De Diamonds 4 Vrueh, de Robert C2A Naar 1/2 finale  

B.v. Waterland 5 Duif, Piet C2B Naar kwalificatie  

BV `t Stetje 2 Molenaar, Hans C3A Naar 1/2 finale  

B.v. Waterland 7 Schot, Piet C3B Naar kwalificatie  

Wormerveerse Biljart Ver. 8 Gerven, van Ton C3C Naar kwalificatie  

 

 Dit jaar zijn er glasplaten uitgereikt. 

 

4. Feedback uit de zaal: 

• Ton van Gerven: Het aantal wedstrijden in de C3C was met 10 wedstrijden te weinig. 

Wordt doorgegeven aan de wedstrijdleider voor de nieuwe poule-indeling. 

• Ton van Gerven: De informatie welke teams naar de gewestelijke ronden mogen, de 

kwalificatie en direct naar de ½ finale, was voor veel mensen verwarrend/onduidelijk. 

Deze informatie is gevonden op de website van district Duinstreek. Het was niet de 

informatie die op gelijke wijze voor ons district van toepassing is. 
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• Freek Bosschers: De uitslag van de landelijke CBC enquête is niet bekend bij ons. 

Eelco loopt de recente (voorlopige) teamvoorstellen van de Commissie Breedte Sport 

door. 

- Als district houden we dit seizoen de moyennegrenzen zoals ze zijn. 

- Alle wedstrijden tellen mee voor de moyennebepaling 

- Verhogen (ja, onbeperkt), verlagen (ja, max. 1 interval) 

- Het advies van Eelco is om de voorlopige voorstellen te accorderen. De 

aanwezigen stemmen daar mee in. 

• Cees Burgmeijer: We hebben een zieke in het B2A team en meerdere reserves die 

minder dan 4 partijen gespeeld hebben. Voor de halve finale heeft WIK wel 3 spelers, 

dus de personen met minder dan 4 gespeelde partijen, kunnen helaas niet als speler 

opgesteld worden.  

• Theo Hoogland: Heeft de puntenafname na 4 partijen van een teamlid als 

onrechtvaardig ervaren. Het betrof een nieuwe speler. De zeer zwak spelende 

tegenstander kreeg deze punten cadeau! Tip: Een nieuwe speler liever iets te hoog 

opgeven. Eelco zegt dat de regels zijn correct toegepast. Het had beter geweest om 

vooraf dit te bespreken met de wedstrijdleiding.  

• John van Bokhorst: Er hebben toch weer teams van één vereniging op het eind van 

de competitie tegen elkaar gespeeld. Dat hoort niet en dat staat ook zo in het 

Districtscompetitiereglement. Eelco: in de planning mag het in ieder geval niet zo zijn 

dat dit voorkomt. Uiteraard kan het wel voorkomen. Als de wedstrijdleiding dit tijdig 

signaleert zal bekeken worden wat er met deze wedstrijd gedaan moet worden.  

• Ton Steenbergen: Als je geen PK moyenne hebt? Dan komt dit alleen uit de 

teamwedstrijden. 

• Leon Wezepoel: Biljarten is geen fysieke sport en toch is er verschil tussen de 

Damesklasse intervallen en de overige klassen. C1 speler niet in te zetten in de C3? 

Een dispensatiespeler opstellen is slechts mogelijk als die qua moyenne in de naast 

hogere klasse valt. Eelco meldt dat we in ons district hier niet veel mee te maken 

hebben. Dit zijn regels die door de CBC worden bepaald. Daar waar we invloed willen 

uitoefenen op deze regels is dat mogelijk door hier actief aan deel te nemen.  

• Frank Trappmann: Het zelf roosteren van de teamwedstrijden is KNBB onwaardig. 

Frank beveelt de Roostergenerator van H. Eekels aan. Eelco reageert hierop dat we 

hiervoor iemand moeten hebben die deze roostergenerator wil bedienen en 

beoordelen. Elke hulp daarbij is welkom en dit wordt ook aan de aanwezigen 

gevraagd.  

 

5. Districtscompetitiereglement: 

Er is een landelijk Competitiereglement en in ons district hebben aanvullende districts-

besluiten. Deze besluiten zijn door Jim samengevoegd in het Districtscompetitiereglement. Dit 

is op hoofdlijnen doorgenomen. In de B2 klasse zal binnen ons district de 60 beurten limiet 

van kracht blijven, ondanks de beperking in Biljartpoint.  

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op dit ontwerp DCR. Het DCR zal ter 

vaststelling aan de ALV op 30 mei a.s. worden voorgelegd. 

 

6. Inschrijvingen teams aankomend seizoen in DCR 1 juli 

Vriendelijk verzoek om de inschrijvingen van de teams dit jaar vóór 1 juli te doen. Dit wordt 

als harde deadline gezien. Het formulier kun je van de site halen. 
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7. Nieuwe wedstrijdleider teams gezocht: 

Eelco doet een dringende oproep voor een nieuwe wedstrijdleider-teams. Deze is echt 

nodig om de competities tijdig op te starten en draaiende te houden. Het huidige bestuur zal 

geen dubbelfuncties op zich nemen! 

 

8. Afvaardigingen naar het Gewest: 

Vraag van C. Suurmond: waarom kunnen er geen play-offs gehouden worden om de 

sterksten in een klasse te bepalen? De beschikbare tijd tussen einde competitie en de eerste 

kwalificaties is daar te kort voor. Ook is in het gewest een Reglement Gewestelijke ronde 

bepaald waarin de wedstrijdindeling staat beschreven. Het doorlopende schema van 

afvaardigingen naar het Gewest is als bijlage op de laatste bladzijde toegevoegd. 

 

9. Rondvraag: 

• Kees van Schaik: Er is een persoon actief in Alkmaar die mogelijk voor WL-teams 

benaderd kan worden. Hier is door Eelco mee gesproken. 

• T. van Gerven: Zou als secretaris graag de mogelijkheid hebben om voor meerdere 

teams v.d. vereniging schrijfrechten in Biljartpoint te krijgen. Het is niet geheel 

duidelijk wat er mogelijk is, waarschijnlijk krijg je dan alles met alle bijbehorende 

automatische mails. Zal aan Biljartpoint worden voorgelegd. 

• F. Vriens: Wat is het minimum aantal te spelen wedstrijden in de C3 poules? 

Geadviseerd wordt om het gewenste minimum aantal wedstrijden reeds op het 

inschrijfformulier te vermelden en ook of je 1 of 2 wedstrijden per avond je voorkeur 

heeft. 

• L. Wezepoel: Informeert of Jim de draad in de toekomst weer op gaat pakken.  

Antw: We moeten er nu van uit gaan dat hij niet op korte termijn terug komt als WL-

teams. 

. 

10. Sluiting om 21.55 uur 

 

Assendelft, 13 april 2016 

D. Nauta 

Secretaris district KNBB N-HM 
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BIJLAGE: 

 

Poule-indeling en afvaardiging 2016-2017  

We blijven vasthouden aan de poule-indeling die Klaas maakte bij de fusie. Het is een systeem dat 

nog steeds goed functioneert. Dat betekent dat in de klassen waar we twee poule hebben de A en B 

poules ‘wisselen’. Waar nu van de A-poules de nummer 1 naar de halve finale gaat en de nummer 2 

naar de kwalificatieronde dat in het komende seizoen aan de B poule ten deel valt. Voor de C1, waar 

1 poule is, verandert er niets: de winnaar gaat naar de halve finale en de nummers 2 en 3 gaan de 

kwalificatieronde spelen. In de C3 zal de B-poule de halve finalist leveren en het seizoen daarna de C-

poule. Dit alles uiteraard onder voorbehoud.  

 

Aantal poules Klasse 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 2 B1 B1A 1e B1B 1e B1A 1e Halve finale 

  

B1A 2e B1A 1e B1A 2e Kwalificatie 

  

B1B 1e B1B 2e B1B 1e Kwalificatie 

2 B2 B2A 1e B2B 1e B2A 1e Halve finale 

  

B2A 2e B2A 1e B2A 2e Kwalificatie 

  

B2B 1e B2B 2e B2B 1e Kwalificatie 

1 C1 C1 1e C1 1e C1 1e Halve finale 

  

C1 2e C1 2e C1 2e Kwalificatie 

  

C1 3e C1 3e C1 3e Kwalificatie 

2 C2 C2A 1e C2B 1e C2A 1e Halve finale 

  

C2A 2e C2A 1e C2A 2e Kwalificatie 

  

C2B 1e C2B 2e C2B 1e Kwalificatie 

3 C3 C3A 1e C3B 1e C3C 1e Halve finale 

  

C3B 1e C3A 1e C3A 1e Kwalificatie 

  

C3C 1e C3C 1e C3B 1e Kwalificatie 

 

 

 

 

N.B.:  

Op de site van het Gewest worden ook A en B poules genoemd voor de Kwalificaties en de  

½ Finales. 

Deze A en B aanduidingen staan helemaal los van de districts poules A en B ! 


