Koninklijke Nederlandse Biljartbond
sectie Driebanden
Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein, tel. 030 - 6008400
secretaris@knbb-driebanden.nl

Verslag Voorjaarsvergadering KNBB sectie Driebanden d.d. 27-06-2020
Locatie: Den Durpsherd, Kerkwijk 61 te Berlicum

1. Opening
Paul Brekelmans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het bestuur is verheugd met de
grote opkomst.
Hij memoreert de gevolgen van de Coronacrisis. Zo werden alle, door de KNBB, CEB en UMB, geplande
evenementen van de kalender gehaald. Nu het er op lijkt dat de zwaarste periode achter ons ligt, kijken
we weer vooruit. Paul dankt de directeur en medewerkers van het bondsbureau, alsmede alle
sectiebesturen, voor hun inzet in de afgelopen maanden.
Er wordt een moment stilte gehouden voor hen die ons ontvallen zijn.

2. Vaststellen agenda
Punt 4: ‘’voorjaarsvergadering’’ moet zijn: ‘’najaarsvergadering’’
Aan punt 5 wordt toegevoegd: 5d. sponsoring en partners
Punt 8 wordt: Uitzendbeleid
Punt 9: Rondvraag
Punt 10: sluiting

3. Ingekomen stukken & mededelingen
Afmeldingen: Ad van den Brand, Ad Smout, Dick Jaspers, Santos Chocron, Esmé Willems, Therese
Klompenhouwer, Raimond Burgman en Riny Zwiers
Ingekomen stukken:



Ruud Boelens vraagt of er vanwege de crisis meer regionaal kan worden ingedeeld en of er teams van
2 personen in de lagere divisies kunnen komen omdat je maar met 2 personen in een auto mag.
Omdat deze maatregelen niet meer gelden is de vraag niet meer actueel.
Ton Roovers verzoekt het bestuur en de competitieleider om thuiswedstrijden van ’t Hartje van
Oosterhout en team Eekhoorn niet gelijktijdig te laten plaats vinden. Daar zal naar worden gekeken

Mededelingen:












In verband met de behoefte aan bestuurlijke ondersteuning, pleitte Christel van Reekum er in de
najaarsvergadering voor om mensen te vragen op projectbasis bijdragen te leveren, bijvoorbeeld op
basis van specifieke kwaliteiten. Vandaar dat zij dit soort sectievergaderingen als notulist zal
ondersteunen. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor meerdere van dit soort aanbiedingen.
Het WK driebanden en het WK driebanden voor dames en junioren 2020 kan vanwege de Corona
crisis niet op de oorspronkelijke datums gespeeld worden en zijn daarom verplaatst naar 6 t/m 17
januari 2021 en worden gespeeld in Turkije. De edities van 2021 worden later in 2021 (dames/junioren
21-26 sep in Nederland en algemeen WK 20-24 okt in Zuid Korea) gespeeld.
Het EK driebanden van 2020 in Berlicum is van de kalender gehaald en de editie van 2021 is wederom
aan Nederland (Berlicum) toegewezen. In 2022 zal het EK in alle spelsoorten worden georganiseerd
door Turkije (Antalya). De entourage in Brandenburg a/d Havel paste niet meer bij de ambities van de
CEB, waarna er is besloten om in een kortere periode met meer sporters het EK een nog betere
uitstraling te geven.
De UMB heeft goedkeuring gegeven aan KNBB/BEN om naast de bestaande afspraak voor 2019 t/m
2021 ook een World Cup te organiseren in de periode 2022 t/m 2024.
Het verzoek van de KNBB aan de UMB om bij de WK’s voor dames en junioren de dresscode en de
kleur van het laken te mogen aanpassen t.o.v. de momenteel geldende regels zodat één en ander een
modernere uitstraling zou krijgen is helaas afgewezen.
Het aflopende contract met Buffalo is op verzoek van Buffalo niet verlengd. Het bestuur heeft
geïnteresseerden uitgenodigd deel te nemen aan een veiling (competitieveiling.nl) waarbij een bod
kan worden gedaan op naamgeving van de Eredivisie driebanden. Deze veiling eindigt op 31 juli a.s.
Op 2 juni j.l. is de inschrijving voor de teamcompetitie en de bekercompetitie opengesteld. De
inschrijving sluit op 19 juli a.s. waarna zo spoedig mogelijk wordt gestart met de indelingen van de
divisies en het maken van de speelroosters. Op dit moment zijn 125 teams ingeschreven.
Tenslotte wordt Dinand Prinsen hartelijk bedankt voor de prettige manier van samen werken
gedurende de periode dat hij als sponsor, lokaalhouder en teamleider in de Eredivisie actief was.

Willem la Rivière kijkt terug op de afgelopen hectische periode waarin veel gelobbyd is om
accommodaties te mogen openen. Voor veel Veiligheidsregio’s was dit een lastige kwestie.
Het protocol is te lezen op de website en voor vragen kan men zich wenden bij Willem.
Nieuwe projecten:
-

Competitieveiling.nl
Platform om biljarttafels te reserveren
Eenzaamheidsbestrijding ouderen -> landelijke biljartpromotie Tijd voor krijt

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 30-11-2019
Pag. 5 Jan Rosmulder mist het antwoord op zijn vraag inzake deelname van incomplete teams. Verzoek is
om – als dit weer voorkomt - dit bij het bestuur kenbaar te maken zodat zij kunnen sanctioneren. Bij het
uitprinten van het antwoord op deze vraag van Jan is er iets niet goed gegaan. Voorzitter geeft aan dat
het echter wel goed in de notulen is opgenomen.
De notulen worden hierna goedgekeurd en vastgesteld.

5. Verslag wedstrijdsecretaris
De Coronacrisis gaf grote zorgen met betrekking tot horeca, kantines, teams en sponsoren en het was
belangrijk z.s.m. helderheid te geven. Dit leidde tot het moeilijke besluit dat teamcompetities als niet
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gespeeld beschouwd worden. Teleurstelling is begrijpelijk , er is verder geen sprake van promotie en
degradatie.
Bennie dankt de medewerkers van het Bondsbureau voor hun inzet richting NOC*NSF, de opgestelde
protocollen en alle informatie die met grote regelmaat is verstrekt.
Er zijn ook diverse individuele evenementen afgelast.
Sponsoring:
De naamgeving Buffalo League verdwijnt. Buffalo maakt pas op de plaats.
Er zijn wat biedingen gedaan. Verwachting is dat dit eind juli zijn beslag krijgt.
Contract met Aramith loopt, met Royal Pro voor Masters 2021 en voor de Beker.
Cosmos is de nieuwe ballensponsor voor de GP’s en verstrekt elke GP 4 sets ballen.
De Divisiekampioenschappen zijn vanaf 2021 voor 3 edities verbonden aan de Veemarkt te Doetinchem.
Sponsoring NK dames door Horecabedrijf Mans te Mariënberg loopt 2021 af. Inschrijving voor nieuwe
sponsoring loopt dan via competitieveiling.nl en wordt tijdig aangekondigd.
Voor het NK junioren wordt nog een sponsor gezocht.
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de ballen van Dynaspheres toegestaan in de competitie.
Er zijn plannen voor een EK landenteams, wellicht vlak voor de World Cup in Antalya in februari.

6. Verslag portefeuillehouder Jeugd / Arbitrage
Jeugd:


Nick Dudink werd kampioen NK driebanden bij de junioren. Bradley Roeten werd 2e en nam afscheid
als junior. Tom Slikker werd gedeeld 3e met Leon Dudink.
Na de zomer volgt een overleg met de trainers voor evaluatie en afspraken over de toekomst.



EK driebanden junioren staat gepland van 2 tot 5 april 2021 en men is in onderhandeling met Tsjechië
voor de organisatie er van.

Arbitrage:




Plannen voor nieuwe kleding staan, vanwege de crisis, even on hold.
Eerstvolgende evenement: NK dames begin september in Mariënberg.
World Cup oktober in Veghel is nog onder voorbehoud en zal weer worden ondersteund door
Belgische collega-arbiters en een Duitse collega-arbiter.

7. Verslag penningmeester
a. Financiële Jaarrekening 2019 KNBB sectie Driebanden
Hans de Bruin verklaart de tekorten. Er is bijna € 10.000,- exploitatietekort. Dit is een bewuste keuze en
het betreft de aanloopkosten Eredivisiestreaming Kozoom. De sectie gaat zelf inkomsten genereren voor
de streaming nu blijkt dat vergoeding door thuisspelende teams op te veel afweer stuit.
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Er is een splitsing gemaakt in topsportkosten die wel en niet onder de subsidie vallen (eis van NOC*NSF)
Verder kan het tekort worden verklaard door minder sponsorinkomsten en niet begrote kosten van
kleding bij afvaardiging spelers aan internationale kampioenschappen.
Subsidie wedstrijdsport NOC*NSF € 17.500,- moet verantwoord worden.
Er moet aangetoond worden dat daar een eigen bijdrage aan gekoppeld zit (door spelers of bond). Er is
€ 7.000,- beschikbaar voor 7 World Cups, verdeeld over het aantal deelnemers. Die spelers moeten dan
het werkelijk gebruikte bedrag declareren en daar zit het verschil. Dat verschil zie je ook aan de
uitgavenkant.
De subsidieaanvraag moet medio november 2018 worden gedaan voor het kalenderjaar 2019 terwijl
halverwege het jaar 2019 pas de kalender bekend is, waardoor ticketprijzen ook erg kunnen schommelen.
b. Bestemmingsreserve
Er is een investering gedaan voor de Ziggo TV satellietwagen.
Bestemmingsreserve is € 12.500,-..
c. Tussenrapportage 2020 KNBB sectie Driebanden
n.v.t.
d. Decharge bestuur
het bestuur vraagt en krijgt – onder applaus – decharge van de vergadering voor het gevoerde beleid.
e. Vaststelling contributie seizoen 2020-2021
Het bestuur stelt (op basis van de jaarlijkse indexering) een contributieverhoging voor van 4%. Het
volwaardige lidmaatschap komt daarmee op € 54,00 (was 52,00), een junioren lidmaatschap € 27,00 (was
26,00) en het ondersteunend lidmaatschap op € 13,50 (was 13,00).
De vergadering gaat hiermee akkoord.

8. Uitzendbeleid
Het Uitzendbeleid is zo spoedig mogelijk te vinden op de website en is op papier ter vergadering
uitgedeeld.
Met Dick Jaspers is afgesproken dat hij, voor zover zijn agenda dat toelaat, zoveel mogelijk deelneemt aan
onze GP’s.
Een goede prestatie op de Masters kan een uitnodiging voor het EK afdwingen.
De kampioen van de Masters gaat naar het WK. Als de winnaar al geplaatst is, dan wordt de hoogste
speler op de wereldranglijst afgevaardigd.
Dit gaat in op 1-8-2020 (reeds gespeelde toernooien hebben dus geen invloed)
De Masters worden qua punten dubbel gewaardeerd.
De punten die je met de Masters verdient gelden niet voor 2 jaar en hebben alleen invloed op eventuele
uitzending naar een internationaal evenement.
De doorlopende ranking, 8 GP’s, is bestemd voor het plaatsen van spelers in de nieuwe GP’s.
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Tweejaarlijkse cyclus is nu 8 GP’s en 2 Masters.
Jean van Erp verzoekt om een gesprek met de top 16 of top 20 spelers.
De discussie over afvaardiging naar World cups (wordt gekeken naar top 80? Top 60?) moet wellicht
jaarlijks of tweejaarlijks bijgesteld worden. Het sectiebestuur is van mening dat afvaardiging uiteindelijk
moet leiden tot prestaties. Daarbij wordt uitgegaan van ambitie, inzet en capaciteiten. Het sectiebestuur
wil hierover het gesprek wel aangaan.
Voor de komende World Cup in Veghel heeft het sectiebestuur besloten een wildcard te geven aan Barry
van Beers. De Stichting BEN besluit 30 juni welke speler de andere beschikbare wildcard krijgt.
Met betrekking tot de te organiseren World Cup in Veghel meldt Harry Mathijssen dat het op de
Noordkade mogelijk is om meerdere ruimtes te gebruiken om de 1,5 meter-regel te kunnen hanteren.
Hoe de maatregelen in oktober er uit zien, is uiteraard nog onduidelijk. Er zijn diverse scenario’s denkbaar.
Mogelijk dilemma kan zijn dat buitenlandse overheden andere regels hanteren met betrekking tot
bijvoorbeeld reizen.

9. Rondvraag
Frans van Schaik vraagt naar de mogelijkheid om bij GP’s ook een eindronde te organiseren voor de
plaatsen 48 tot 80 teneinde ook de mindere biljarters een kans te geven mee te doen aan eindronde.
Uitgangspunt zou wellicht kunnen zijn dat de speler minimaal 3 toernooien heeft mee gespeeld. Het
sectiebestuur vindt dit een goed plan en zal Frans mee nemen in gesprekken hierover.
Henny Wezenbeek constateert dat de reglementen die op de KNBB site staan, verouderd zijn. Hans de
Bruin zegt toe 1 link te maken naar actuele reglementen.
Henny Wezenbeek mist de regel dat spelers 1, 2 en 3 in de competitie, tenminste 5 wedstrijden moeten
spelen om in aanmerking te komen voor play offs. Paul Brekelmans geeft aan dat tijdens het
teamleidersoverleg van 2019 is besloten dat spelers die aan het begin van het seizoen in de
teamopstelling zijn opgenomen 12x en spelers die halverwege (dus tijdens de transferperiode) zijn
toegevoegd 8x meegespeeld dienen te hebben.
Henny Wezenbeek constateert in de kalender dat voor ronde 2 en 3 in de bekercompetitie 7 weken
beschikbaar zijn en voor de 4e ronde 19 weken. Hij pleit er voor de laatste 3 weken er af te halen zodat
men rekening kan houden met op te nemen vrije dagen.
Hans de Bruin meldt dat er inhoudelijk weinig wijzigt in de reglementen. De 1e ronde van het
hoofdtoernooi is normaal de 5e ronde i.v.m. toepassing van de 50%-regel. Frans van Schaik pleit er voor
het te laten voor wat het is zodat je buitenlandse spelers in die periode kunt laten komen.
Carl Verhoeven pleit er voor iets in het reglement op te nemen als het gaat om de uitzonderlijke
gebeurtenissen zoals nu met de coronacrisis.
Het sectiebestuur is van mening dat daar nauwelijks scenario’s voor te bedenken zijn en dat er een regel is
dat waar het reglement niet voorziet, het bestuur beslist. Je kunt er tig scenario’s op schrijven.
Jordy de Kruijf vraagt naar de toekenning van de plaatsen in de World Cup in Veghel.
Paul Brekelmans meldt dat er 22 tickets beschikbaar zijn. De kampioen van de excellent- en de
hoofdklasse krijgen een ticket en er zijn 2 tickets beschikbaar voor junioren. Er zijn 2 wildcards, waarvan er
eentje door de KNBB en eentje door BEN wordt ingevuld en de rest wordt vergeven aan de hand van de
nationale ranglijst.
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Jean van Erp verzoekt nogmaals om een spelersoverleg en pleit er voor dit vóór de eerste GP te doen.
Het sectiebestuur zegt dit toe.

10. Sluiting
Paul Brekelmans dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. Hij wenst iedereen een veilige
thuisreis en veel succes voor het komende seizoen.
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