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Notulen najaarsvergadering sectie Driebanden 27-11-2018

Datum : dinsdag 27 november 2018
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : KNBB Bondsbureau Nieuwegein

1. Opening
De voorzitter a.i. Paul Brekelmans kijkt, nadat hij een opsomming van de afwezigen heeft
gegeven, terug op het bijna afgelopen kalenderjaar 2018. Hij geeft aan dat we in de
biljartwereld te vaak de nadruk leggen op dingen die niet goed zijn gegaan. Het jaar
2018 is echter een jaar waar we nog lang met veel trots op terug mogen kijken. Naast de
keurige prestaties die de landenteams en onze junioren internationaal hebben weten te
behalen, kunnen we iedere zondag kijken naar live beelden van de Buffalo League, zijn
we er tevens in geslaagd om zowel de World Cups als het WK dames en junioren voor
meerdere jaren naar Nederland te halen. De absolute hoogtepunten van 2018 waren
toch wel de wereldtitels van Therese Klompenhouwer bij de dames en Dick Jaspers bij de
heren. Hierna opent hij de najaarsvergadering van de sectie Driebanden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Gert-Jan Esvelt geeft aan dat er problemen zijn ontstaan bij het vaststellen van een
datum in de vijfde ronde van de bekercompetitie. De tegenstander, uit de Buffalo
League, wilde per se op een datum spelen waarbij bij hen een bepaalde speler mee kon
doen. Deze kwam anders niet aan het verplichte aantal te spelen wedstrijden om aan de
finale mee te mogen doen. Hij vraagt of er niet met vooraf vastgestelde datums gewerkt
kan worden. Het bestuur meent dat het meedoen van zo sterk mogelijke spelers juist de
charme van de bekercompetitie is en dat dit als een stukje promotie voor de sport gezien
kan worden. De vraag zal bij de Technische Commissie (TC) worden aangekaart.
Willem la Riviere kondigt aan dat de wedstrijdkalender van KVC met ingang van komend
seizoen beter afgestemd gaat worden met die van de sectie Driebanden. KVC komt
normaal in februari al met een kalender en dat levert vaak problemen op met de agenda
van de sectie Driebanden. Beide kalenders worden nu zo spoedig mogelijk na 1 juli
bekend gemaakt.
Eric Aerts (Wapen van Strijp) vraagt of men in de Eerste Divisie wedstrijden door de week
mag spelen. Er komen steeds meer mensen die liever niet in het weekeinde spelen. Het
bestuur geeft aan dat het eigenlijk weinig problemen heeft indien twee teams het samen
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eens zijn om de wedstrijd door de week te spelen als dit geen problemen geeft met de
reistijd. Een team mag nimmer verplicht worden om buiten het weekeinde te spelen. Ook
dit voorstel wordt nog in de TC besproken.
De KNBB gaat met ingang van het E.K. in Brandenburg een nieuw landenembleem
introduceren dat op het tenue van een speler, internationale arbiter of official van KVC of
SDL zal prijken.
3. Vaststellen agenda
Punt 7a van de agenda, Talentontwikkeling, wordt door Bennie Deegens meegenomen
bij punt 6, verslag van de wedstrijdsecretaris
4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering
Santos Chocron vraagt of, met betrekking tot de samenwerking met KVC, in de notulen
gerefereerd kan worden naar het verslag dat de commissie heeft gemaakt. Dat is op de
vergadering uitgedeeld en dient als leidraad gebruikt te worden. Afspraak is dan ook dat
tijdens elke sectieraad de voortgang wordt besproken.
De opmerkingen zullen aan de notulen worden toegevoegd en hierna worden de
notulen vastgelegd.
5. Bestuurssamenstelling
In de voorjaarsvergadering hebben wij aangekondigd dat Bennie Deegens toch weer wat
meer werk voor de sectie wilde gaan verrichten. Hans de Bruin en Paul Brekelmans zijn
overdag nog druk met hun baan en zien de inbreng van Bennie als een welkome
versterking. Paul vraagt de vergadering dan ook of zij akkoord kunnen gaan met de
benoeming van Bennie Deegens tot bestuurslid wedstrijdzaken. De vergadering gaat
akkoord waardoor Bennie Deegens bij deze is benoemd tot bestuurslid van de sectie
Driebanden.
6. Verslag van de wedstrijdsecretaris
De net benoemde wedstrijdsecretaris dankt iedereen voor het vertrouwen en geeft op
zijn manier een overzicht van het jaar 2018. Hij feliciteert onze twee wereldkampioenen
en spreekt de hoop uit dat het de biljartsport in Nederland een boost mag geven. Verder
feliciteert hij Sam van Etten met zijn nationale titel bij de junioren. De firma Buffalo heeft
alle junioren een keu te leen gegeven waar zij een periode mee mochten trainen. Indien
ze er voor kiezen de keu te houden, dienen ze ook met de keu te gaan spelen. Het
contract met Buffalo is overigens weer met een jaar verlengd.
Bennie memoreert dat de kosten van de jeugdopleiding flink oplopen. Aan het einde van
het seizoen, de opleiding loopt dan 2 jaar, wordt er een schifting gemaakt en gaan we
kijken met welke talenten we intensief verder gaan. Met betrekking op de door onze
sectie te organiseren evenementen zijn er 3 nieuwe aanmeldingen van organisatoren
binnen gekomen : Mariënberg, Almere en Doetinchem. Verder hebben Oosterhout, Den
Haag, Capelle aan den IJssel en Rosmalen aangegeven dat zij mee blijven doen, dus is
alleen Vlaardingen afgevallen. Bennie feliciteert nogmaals SIS Schoonmaak met het
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kampioenschap in de teamcompetitie en STZ Zundert met de winst in de
bekercompetitie. Bennie Deegens is een beetje teleurgesteld dat de start van de
uitzendingen van de Buffalo League via Kozoom iets minder voortvarend is verlopen dan
verwacht. Toch zijn er al 6 locaties die meedoen aan het project en hopelijk volgt de rest
op korte termijn.
Verder is Bennie verheugd dat we voor 3 jaar het WK driebanden voor dames en junioren
naar Nederland hebben gehaald en dat Veghel 3 jaar als gastheer van een World Cup
driebanden zal gaan fungeren.
7. Verslag portefeuillehouder Arbitrage
Paul Brekelmans geeft aan dat Maarten van Leuteren is gestopt als arbiter bij de sectie
Driebanden. Gilbert Princen uit Bergen op Zoom neemt de plaats van Maarten in.
In september zijn Ewald Holzhaus (KVC) en Paul Brekelmans (SDL) namens de KNBB naar
een referee course van de CEB geweest in Alcabendas in Spanje. De internationale regels
met betrekking tot de arbitrage zijn tegen het licht gehouden en daar waar nodig
aangepast. De nieuwe regels worden bij het E.K. in Brandenburg an der Havel voor het
eerst toegepast. Uit de groep arbiters van de sectie Driebanden gaan Willem Hofman, Ad
van den Brand en Paul Brekelmans op dat E.K. arbitreren.
Inmiddels is de eerste uitvraag de deur uitgegaan om tot een acceptabel aantal arbiters
te komen tijdens de World Cup in Veghel. Er zijn enkele buitenlandse arbiters
uitgenodigd, er is tevens een uitvraag gedaan bij de internationale arbiters van KVC en er
zijn wat arbiters uitgenodigd die al vaker actief zijn bij evenementen van onze sectie.
8. Verslag portefeuillehouder Topsport
Hans de Bruin geeft aan dat al diverse onderwerpen zijn behandeld bij het verslag van de
wedstrijdsecretaris. Met betrekking tot het uitzendbeleid naar het W.K. is er onlangs het
een en ander besproken met betrokkenen. Zij pleiten voor een andere opzet. Het
sectiebestuur wil dan ook een wijziging gaan voorstellen aan de TC. Voorstel is om altijd
de Nederlands kampioen uit te zenden, maar in plaats van de nummer twee bij het NK
voortaan de hoogstgeplaatste Nederlandse speler op de wereldranking, omdat die juist
bij een WK belangrijke punten kan verzamelen.
Willem la Riviere geeft het advies om, zodra er duidelijkheid is, het nieuwe uitzendbeleid
in ieder geval meteen op de website te publiceren. Santos Chocron vraagt of Dick Jaspers
en Therese Klompenhouwer nog een status aparte hebben. Hans de Bruin zegt dat dit 3
jaar geleden al is ingetrokken.
9. Verslag van de Technische Commissie
Bennie Deegens haalt nog maar eens het tekort aan bestuursleden aan. Zowel Hans als
Paul hebben een full-time baan en krijgen het steeds drukker. Vandaar dat we blij zijn
met het oprichten van de Technische Commissie die bestaat uit : Carl Verhoeven, Harry
Mathijssen, Jerry Hermans, Jean Paul de Bruijn en Bennie Deegens. Toch kunnen we de
komende tijd zeker nog mensen gebruiken die her en der willen assisteren bij
evenementen. Kandidaten kunnen zich melden bij het sectiebestuur. We zijn in ieder
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geval blij dat in de categorie dames inmiddels een werkgroep is ontstaan die meedenkt
bij de organisatie van hun N.K.
10. Verslag penningmeester
Na de pauze gaat Hans de Bruin verder met het financiële verslag. De Bruin geeft aan dat
het jaar nog niet helemaal voorbij is en dat er nog wat zaken afgewerkt moeten worden.
Op dit moment is er een positief saldo van € 5200,00 maar als alle lopende zaken (o.a.
kosten Kozoom bekerfinale en live streams, talentontwikkeling) zijn voldaan rekent de
penningmeester op een klein plusje. De begroting voor 2019 wordt aangeboden aan de
vergadering waarbij De Bruin zijn werkwijze uitlegt en duidelijk kan aangeven hoe de
kosten zijn begroot. Santos Chocron zou graag zien dat de cijfers wat eerder bekend
worden, zodat er meer tijd is om er inhoudelijk naar te kijken. Hij vraagt om de cijfers
minimaal een week van tevoren te versturen. Verder pleit hij er voor dat er goed gekeken
moet worden dat de verhoging van 10 euro, uit 2011, niet wordt besteed aan Topsport.
Willen we dit wel dan zal daar goedkeuring voor gevraagd moeten worden aan de
sectieraad. Hij vraagt dan ook om de kosten voor de Topsport inzichtelijk te maken. Hans
houdt zich aan zijn interne verslag aan de sectieraad en het externe verslag wat naar de
penningmeester van de KNBB gaat en voorziet geen problemen. Directeur van de KNBB,
Willem la Riviere, ondersteunt de visie van Hans de Bruin en voorziet verder geen
problemen in verschil van presentatie aan de sectieraad en aan de bondsraad.
Glenn Hofman vraagt of de bijdrage voor de spelers die deelnemen aan de World Cups
in 2019 hetzelfde blijft. Antwoord van Hans : Ja.
De sectieraad gaat daarna akkoord met de begroting voor 2019. Hans de Bruin wil aan
het einde van zijn financiële verhaal Dick Jaspers nog bedanken voor de financiële geste
die hij heeft gedaan richting de talentopleiding na het behalen van zijn wereldtitel.

11. Meerjarenbeleidsplan
Bennie Deegens geeft aan dat we volgens het meerjarenbeleidsplan in 2019 zeker
moeten gaan kijken hoe we de financiële bijdrage aan de talentopleiding gaan
voortzetten. Zowel het bestuur van de sectie als de trainers zijn het er over eens dat we
een schifting moeten gaan maken, waarbij de talenten die progressie maken meer
trainingsuren dienen te krijgen en de talenten die te weinig progressie hebben geboekt
een stapje terug moeten doen. Zij zullen dan weer zelf moeten gaan investeren in hun
ontwikkeling om zodoende misschien toch weer stappen vooruit te kunnen zetten.
Het bestuur van de sectie is samen met Willem la Riviere aan het uitzoeken of we bij
NOC*NSF in 2019 een andere status voor onze Topsport kunnen realiseren. Ook zal het
bestuur van de sectie tijd en financiën steken in het optimaliseren van de
wedstrijdsoftware voor onze evenementen. Bij de voorjaarsvergadering van 2019 hopen
we hier een nieuwe tussenstand in te kunnen geven.
12. Samenwerkingsverbanden
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Eerder op deze vergadering is er al over gesproken. Op onze talentendag van 14 juli j.l. is
er een uitnodiging gegaan naar KVC en Piet Verschure is daarbij aanwezig geweest. We
hebben daar beiden de wens uitgesproken om later in het seizoen (april/mei) een
afspraak te maken om te kijken op welk vlak er nog mogelijkheden liggen om samen te
gaan werken. Op het gebied van arbitrage zijn we samen naar de referee course in
Spanje geweest en is er ook een gezamenlijke terugkoppeling naar de arbiters geweest.
Wel wordt er ingezien dat de arbitrage in de (vooral) klassieke spelsoorten bij KVC en het
driebanden groot bij SDL grote verschillen kent. Ieder heeft zo gezegd zijn eigen
winkeltje en dat wil men van beide zijden zo houden. De SDL hoopt wel dat we bij de
World Cup in Veghel toch een beetje kunnen samen werken.
13. Rondvraag
Esmé Willems : Heeft het streamen van de wedstrijden in de Buffalo League al iets
opgeleverd ?
Antwoord: Het is daar nog een beetje te pril voor. Er zijn wel wat gesprekken geweest
maar dit heeft nog niet geleid tot resultaten. Bennie geeft aan dat er ook mogelijkheden
zijn voor de thuislocaties om logo’s te kunnen verkopen tijdens competitiewedstrijden of
bijvoorbeeld bij Grand Prix en dat het natuurlijk ook bedoeld is om onze sport te
verkopen. In Den Haag is bijvoorbeeld de naam van de Grand Prix al verkocht en zo zijn
er dus diverse mogelijkheden. Ad Smout is bang dat er misschien minder mensen naar
de lokaliteit gaan kijken, maar daar ligt dan weer de uitdaging voor de ondernemer.
Santos Chocron : Is benieuwd naar de stand van de bestemmingsreserve en het
bestedingsplan daarvan. Santos mist dit onderwerp steeds op de sectieraad. Hans geeft
aan dat er met betrekking tot de bestemmingsreserve niets is gewijzigd. Bennie refereert
aan de vorige vergadering waarbij men heeft aangegeven dat men dit wil gaan
gebruiken voor de Kozoom streaming. Santos geeft aan dat het niet uitmaakt wat men
gaat doen met de bestemmingsreserve, maar ook al gebeurd er niets mee dan moet dit
nog gemeld worden tijdens de sectieraad. Hans zegt toe dit te gaan doen.
Henny Wezenbeek : Henny vraagt of de TC eens kan kijken of er voor de nummer 3 en 4
in de Vierde Divisie een beurtenlimiet ingesteld kan worden (bv 60 brt). Het bestuur zegt
nog geen klachten van teams gehad te hebben dat de wedstrijden te lang duren. We
houden dit in de gaten.
Verder vraagt Henny of het misschien nodig is om de poules in de lagere klassen kleiner
te maken zodat er minder reistijd is voor de teams. Er haken namelijk steeds meer teams
af in de lagere klassen. Je kunt dit compenseren door per poule anderhalve of een
dubbele competitie te draaien. Hans de Bruin ziet misschien een oplossing door de Aklasse en de Vierde Divisie meer samen te gaan voegen.
Henny vraagt ook of er eens gekeken kan worden naar die A-klasse. Er zijn nu
competities waar teams met 4 personen tegen elkaar spelen. Dat kost de SDL jaarlijks
diverse teams omdat dit dus in dezelfde vorm plaats vindt als bij onze sectie. Uit de
vergadering wordt dan ook gesteld dat het beter zou zijn om alle competities op de
grote tafel bij SDL onder te brengen. Santos betwijfelt of dit te realiseren is, maar het is
wel de beste oplossing. Willem la Riviere oppert om dit onderwerp in het bondsbestuur
te bespreken met de afgevaardigde van KVC.
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De punten worden in ieder geval meegenomen richting het overleg met de TC en Hans
brengt dit ter sprake binnen het bondsbestuur.
14. Sluiting
Paul Brekelmans geeft aan dat het in eerste instantie de bedoeling was om de sectieraad
op zaterdagmiddag te organiseren. Omdat de ruimte in het Bondsbureau niet
beschikbaar was in november is er voor een dinsdag gekozen, maar het is de bedoeling
dat de voorjaarsvergadering wel op een zaterdag zal plaats vinden.
Hierna dankt hij iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering
en wenst hij iedereen een veilige thuisreis.
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