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Notulen voorjaarsvergadering sectie Driebanden 2019 

Locatie : KNBB Bondsbureau Nieuwegein 

Datum : 28 juni 2019 

Aanvang : 19.30 uur 

Aanwezig : Paul Swanenburg, Frank van Rooij, Santos Chocron, Seyfi Sarikcioglu, Ton Roovers, Henny 

Wezenbeek, Garmt Kolhorn, Ton Mangelaars, Piet Verhaar, Bennie Beek, Bennie Deegens, Hans de Bruin 

en Paul Brekelmans 

Afwezig met kennisgeving : Peter Rijckaert, Glenn Hofman, Harry Mathijssen, Martin Spoormans, Hylko 

Lieberwirth, Fons Havermans, Raymund Swertz, Cor Trampe, Carl Verhoeven, Raimond Burgman, Dick 

Jaspers, Ron Verbeek, Dinand Prinsen, Patrick Oelp, Bert Vos, Folke Spakman, Samantha Stout, Hans 

Snellen, Willem la Riviere, Ruud Hudepohl, Esmé Willems en Bert van Manen. 

1. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat aan het einde van juni niet alleen de 

buitentemperatuur aan het oplopen is. Ook in de biljartwereld lopen de temperaturen af en toe op, 

verwijzend naar het conflict tussen UMB en PBA. Er zal op deze vergadering kort bij deze kwestie stil 

gestaan worden. Misschien wordt onze sport er in de toekomst wel beter van. Met deze woorden opent 

de voorzitter de voorjaarsvergadering van de sectie Driebanden. Nadat de lijst met afwezigen is 

doorgenomen volgt er een moment van stilte om de leden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen 

te gedenken. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

- De CEB heeft schriftelijk gemeld dat er van 11 t/m 16 februari 2020 een Europees Kampioenschap 

driebanden voor dames en voor landenteams zal plaatsvinden in Turkije  

- De sectie Driebanden heeft voor de spelers die internationaal actief zijn een nieuw donkerblauw 

gilet (met oranje bies) aangeschaft alsmede een oranje-zwart poloshirt wat gedragen zal worden 

bij internationale evenementen. Het poloshirt is bedoeld om tussen de wedstrijden door te 

dragen, waarbij het een stukje herkenbaarheid geeft aan de Nederlandse ploeg. 

- De voorzitter dankt Dick Jaspers en Raimond Burgman voor de afdracht van een deel van hun 

prijzengeld dat werd gewonnen tijdens het E.K. en W.K. landenteams en, wat Dick betreft, ook nog 

bij het E.K. en W.K. individueel. Het bestuur waardeert deze geste enorm en besteed dit dan ook 

graag aan de opleidingen van onze talenten. 
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- De sectie Driebanden heeft een aflopend contract met de firma Iwan Simonis en partijen hebben 

geen overeenstemming weten te bereiken over een nieuw contract. Momenteel is er contact met 

diverse fabrikanten van biljartlakens en proberen we hier weer een mooie deal voor de sectie uit 

te halen. 

- Er zijn al enkele aanvragen voor een startbewijs bij de World Cup in Veghel binnen gekomen. Het 

bestuur zal zo spoedig mogelijk met een bericht omtrent deze tickets komen. Nederland krijgt 20 

tickets en deze worden grotendeels toegekend op basis van de doorlopende ranking. Er zijn 

inmiddels 2 startbewijzen toegezegd aan de twee finalisten van het N.K. junioren en aan de 

winnaars van het N.K. Excellentklasse en N.K. Hoofdklasse. De verdere verdeling zal gebeuren 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

- De sectie Driebanden heeft voor het seizoen 2019-2020 de wedstrijdadministratie weer 

ondergebracht bij Biljartpoint 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

Er zijn geen agendapunten meer ingebracht dus stellen we de agenda vast zoals deze is 

uitgeschreven. 

 

4. Notulen najaarsvergadering 27 november 2018 

 

Henny Wezenbeek geeft aan dat in de notulen staat dat KVC en SDL rekening zouden houden met 

het vaststellen van elkaars agenda. KVC zou, op verzoek van het bondsbestuur, tot 1 juli wachten 

met het vaststellen van de agenda, maar dat is niet gebeurd. Hans de Bruin geeft aan dat KVC zich 

niet aan deze afspraak heeft gehouden. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen waarna de notulen dan ook vast worden gelegd. 

 

5. Verslag portefeuille Breedtesport 

 

Bennie geeft aan dat in teams waar spelers worden opgegeven die mogelijk geschorst zullen 

worden n.a.v. de kwestie PBA, men een extra speler mag opgeven. Blijkt dat een speler geschorst 

wordt, dan komt de extra speler in het team. Als er niemand geschorst wordt, zal de extra speler 

niet in het team worden ingedeeld. 

De kledingvoorschriften zijn versoepeld. Toegestaan wordt het spelen in blouse met gilet, alleen 

een blouse of alleen een polo. Het team moet wel uniform gekleed zijn, waarbij een blouse of 

polo in de broek gedragen dient te worden. 

In principe is samen overeengekomen dat er weer twee dubbelweekenden worden vastgesteld in 

de Buffalo League 

Ook komend seizoen zijn er in de Buffalo League weer play-offs. Op verzoek van de teams krijgt 

de nummer 1 van de eindrangschikking na 22 wedstrijden een ticket voor de finale en gaan de 

nummer 2 en 3 spelen voor het andere ticket. De nummer 2 en 3 krijgen een week de tijd om hun 

wedstrijden te spelen. Komen ze niet tot een gepaste datum, dan zal het bestuur zelf twee datums 

vaststellen.  

De voorzitter vult nog aan dat van de 11 aanwezige teams er 10 voor het huidige voorstel waren. 

Dit voorstel is voor de komende 3 jaar aangenomen. 
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Bennie gaat verder met een overzicht van de (inter)nationale evenementen en kan alleen maar 

concluderen dat het een mooi biljartjaar is geweest. Hij meldt de Europese titel voor Dick Jaspers 

en Therese Klompenhouwer als toonaangevende prestaties, maar ook de Masters 2019 met de 

benoeming van Therese Klompenhouwer tot ridder in de Orde van Oranje Nassau was een 

hoogtepunt. Nog nooit kreeg een biljarttoernooi zoveel aandacht van de landelijke pers. Bennie 

bedankt bondsvoorzitter Garmt Kolhorn, KNBB-directeur Willem la Riviere en iedereen die aan dit 

geweldige succes heeft bijgedragen.   

Er zijn tot nu toe 2 Grand Prix gespeeld, waarbij Glenn Hofman de GP Oosterhout won en 

Raimond Burgman de sterkste was in Rosmalen. 

Vanaf begin 2019 is het uitzendbeleid, in overleg met de spelers, aangepast. De Nederlands 

kampioen wordt altijd afgevaardigd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er besloten om niet 

meer de verliezend finalist af te vaardigen, maar degene die het hoogste staat op de 

wereldranking. Henny Wezenbeek vraagt wat er gebeurd indien Therese Klompenhouwer of Dick 

Jaspers geen kampioen van Nederland worden. Gaan zij dan niet naar een E.K. of W.K. ? Bennie 

zegt dat dit voorlopig niet zo’n vaart loopt omdat zij op basis van hun ranking toch wel een 

uitnodiging krijgen. Mochten zij echter zo ver op de ranking zakken dat ze niet zijn geplaatst en 

ook via het N.K. geen plaatsing afdwingen, dan zijn ze op dat moment ook niet sterk genoeg meer 

en zullen er anderen worden uitgezonden. 

Bennie haalt nog aan dat het team HCR Prinsen een controle heeft gehad van de Belastingdienst. 

Na een controle bleek alles keurig in orde te zijn. Bennie wil toch aandacht vragen voor dergelijke 

onderzoeken, want het kan zijn dat ook andere teams hier in de nabije toekomst mee te maken 

zullen krijgen. 

Verder geeft Bennie aan dat het bestuur in zijn nopjes is met de uitzendingen die Ziggo Sport vier 

dagen zal verzorgen tijdens de World Cup driebanden in Veghel. Hij bedankt de stichting B.E.N. en 

Willem la Riviere voor dit prachtige succes.  

De sectie Driebanden kijkt, samen met Willem la Riviere, of er mogelijkheden zijn om de impact 

van de World Cups te benutten om de biljartsport weer wat positiever op de kaart te zetten. Er zijn 

enkele ideeën gelanceerd waarbij het de bedoeling is om weer meer mensen aan de biljartsport te 

binden. Hier zal Jumbo ook bij betrokken worden.  

Als laatste spreekt Bennie Deegens namens het bestuur van de sectie Driebanden een dankwoord 

uit aan Rolf Slotboom en Frits Bakker voor de tijd die zij in het verzorgen van de verslagen en de 

verdere P.R. van onze sport steken, alsmede aan Bert van Manen voor het samenstellen van zijn 

geweldige website Carompedia.com, waarbij veel informatie over het driebanden is gewaarborgd. 

Ton Mangelaars zet zijn bedenkingen bij de finale van de GP in Rosmalen. Daar waren nog maar 8 

toeschouwers aan het einde van de avond. Het was die dag ook finale van de Champions League. 

Hij vraagt of hier rekening mee gehouden kan worden bij het plannen van de datum. De voorzitter 

geeft aan dat we in mei en juni, vanwege het E.K. in Brandenburg, een overvolle kalender hadden. 

Naast de Champions League finale was het ook nog eens het weekend van Hemelvaart waarbij 

veel mensen een lang weekend hadden en het was daarnaast ook nog eens lekker zomerweer. 

 

6. Verslag portefeuillehouder topsport 

 

Is besproken en weergegeven bij punt 5   
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7. Jeugd / Arbitrage 

 

Jeugd : Paul Brekelmans geeft aan dat begin februari het N.K. junioren in Haarlo werd gespeeld 

met 10 deelnemers. De finale ging tussen Tom Slikker en Bradley Roeten. Eerstgenoemde werd 

daar Nederlands kampioen. Van de 10 deelnemers hebben inmiddels vier spelers de stap naar de 

senioren gemaakt. Voor het komende jaar heeft zich inmiddels één nieuwe speler aangemeld. 

Slikker en Roeten zijn daarna uitgezonden naar het E.K. in Brandenburg, maar dat was geen 

succes. Roeten werd derde in zijn poule en Slikker vierde. In augustus vindt er weer een 

trainingskamp plaats in Murcia, georganiseerd door de UMB en CEB en daar is Tom Slikker de 

Nederlandse vertegenwoordiger.  

Namens het sectiebestuur spreekt Paul nog een dankwoordje uit in de richting van de firma 

Buffalo. Zonder de steun van Buffalo zou men niet in staat zijn geweest om de begeleiding en 

opleiding van onze talenten te laten verlopen zoals dat nu gebeurd. 

 

Arbitrage : Tijdens de divisiekampioenschappen in Doetinchem zijn Wim Berendsen en Erik van 

Woerkom benoemd tot C.E.B.-arbiter in het driebanden. 

Medio juni zijn er zes Nederlandse arbiters (van KVC en van SDL) uitgenodigd om te komen 

assisteren bij de World Cup in Blankenberge. Dit is naar ieders tevredenheid verlopen, waardoor er 

ook bij de World Cup in Veghel assistentie uit België zal volgen om het arbitrale plaatje daar in 

orde te maken. De arbiters van KVC en SDL die internationaal actief zijn hebben inmiddels 

allemaal een nieuw landenembleem ontvangen wat zij, naast hun internationale gradatie, op hun 

kostuum zullen dragen. 

 

Na een pauze van een kwartier heropent de voorzitter de vergadering 

 

8. Verslag van de penningmeester 

 

Hans de Bruin geeft een overzicht van de financiële administratie. De begroting en het 

uiteindelijke resultaat lopen aardig synchroon. Er is een resultaat van € 2.367,00 waarna de 

oninbare debiteuren en de doorbelasting van de koepelkosten voor een uiteindelijk positief saldo 

van € 279,00 zorgt. Na een korte uitleg over de onkosten en de subsidie met betrekking tot de 

Topsport, naar aanleiding van een vraag van Santos Chocron en de verduidelijking over de 

toename van de contributiegelden die Paul Swanenburg constateerde, waren er verder geen 

onduidelijkheden. Wel spreekt Paul Swanenburg zijn zorgen uit over de afname van de 

sponsorinkomsten. Hans de Bruin geeft aan dat dit komt omdat de sectie Driebanden is gekort op 

de inkomsten van de lakenfabrikant. Tevens is een toegezegd sponsorbedrag niet binnen 

gekomen wat wel begroot was. Wij hebben hier van geleerd en nemen het alleen nog in de 

begroting op indien er een schriftelijk contract is. Het resultaat van € 279,00 willen we doen 

toekomen aan de reserves van de KNBB.  

De tussenrapportage over 2019 leert ons dat we geheel in lijn met de begroting lopen.  

De bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari 2019 € 26.855,00  

De voorzitter vraagt de vergadering of zij decharge aan het bestuur wil verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid. De vergadering laat middels een applaus blijken hier mee akkoord te 

gaan. 
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De penningmeester stelt de vergadering voor om de contributie met € 2,00, geheel volgens de 

indexering, te verhogen. In voorgaande jaren heeft de vergadering de voorkeur aangegeven dit 

middels de indexering aangepast ziet worden en niet pas na enkele jaren middels een hoger 

bedrag. Het betekent dat de contributie voor een volwaardig lidmaatschap dan € 52,00 zal 

bedragen, een jeugdlidmaatschap € 26,00 en € 13,00 voor een ondersteunend lidmaatschap. De 

vergadering neemt dit voorstel aan. 

De penningmeester geeft aan dat het bestuur een bedrag van plusminus € 4.500,00 aan de 

bestemmingsreserves wil onttrekken ten behoeve van onkosten die er gemaakt gaan worden voor 

Ziggo Sport die vier dagen live uitzendingen van de World Cup in Veghel gaat verzorgen. Er dient 

een speciale “satellietwagen” te komen die nodig is om de beelden door te zenden en de sectie 

Driebanden wil daar de helft aan mee gaan betalen. De andere helft wordt betaald door de KNBB. 

 

 

 

9. Meerjarenbeleidsplan KNBB – sectie driebanden 

 

Hans de Bruin geeft in het kort enige info over twee nieuwe websites, namelijk 

Competitieveiling.nl waarbij potentiele sponsoren een bod kunnen doen op een evenement of 

competitie. Wij als sectie Driebanden hebben bijvoorbeeld de naam voor de Eerste Divisie 

aangeboden om op te bieden. De tweede site, Kantinebaas.nl, is mede gelanceerd door NOC*NSF 

waarbij bedrijven een competitie op kunnen zetten tijdens de pauze, in bijvoorbeeld het darten, 

biljarten of tafeltennissen. Een groot deel van de credits voor deze noviteiten mogen we richten 

aan Willem la Riviere, die hier heel veel aandacht aan heeft besteed. 

Wat betreft de sectie Driebanden willen we graag de mogelijkheid onderzoeken om weer een 

trainingscentrum te realiseren zoals het vroeger op Papendal bestond. Er zijn vele mogelijkheden 

om hierin samen met NOC*NSF iets moois te realiseren en er scholen bij te betrekken. 

De streaming van de Buffalo League is goed ontvangen. Het bestuur van de sectie gaat 

onderzoeken om dit in de toekomst uit te breiden, ook zeker richting de lagere divisies. Het biedt 

mogelijkheden voor de gebruikers die middels een logo een deel van de onkosten terug kunnen 

verdienen.  

Bennie heeft enkele maanden geleden toenadering gezocht tot KVC om hierin samen te werken, 

maar daar is nog geen reactie op gekomen. 

 

10. Samenwerkingsverband KVC – SDL 

 

De samenwerking met KVC verloopt nog een beetje stroef. Op het gebied van arbitrage wordt er 

wel een beetje samen gewerkt, omdat arbiters uit de kernploeg van KVC assisteren bij 

evenementen van SDL. Ook hebben enkele arbiters inmiddels aangegeven dat zij beschikbaar zijn 

om in de ploeg van SDL opgenomen te worden, maar daar is vanuit de SDL geen behoefte aan 

omdat onze groep met negen arbiters voorlopig voldoende is ingericht.    

Met betrekking tot de opleidingen is er tijdens het E.K. in Brandenburg overleg geweest met 

bondstrainer Lion de Leeuw van KVC en bestuurslid Piet Verschure. De bedoeling is om in oktober 

een keer met de trainers van KVC en SDL aan tafel te gaan zitten om te kijken waar we elkaar 

kunnen versterken en/of aanvullen.  
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Paul Swanenburg spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit met betrekking tot het vaststellen van de 

onderlinge kalenders van KVC en SDL. Er zal een verzoek aan Willem la Riviere worden gericht om 

Ruud Hudepohl en Ad Klijn hier beter in te laten samen werken. Piet Verhaar geeft aan dat er is 

afgesproken dat vanaf het moment dat SDL de kalender klaar heeft, er gekeken zou worden of er 

geschoven kan worden met bepaalde datums. Hans de Bruin zal in ieder geval contact opnemen 

met Ad Klijn en Ruud Hudepohl. 

 

11. Ontwikkelingen PBA 

 

Zoals bekend zijn er strubbelingen tussen de UMB en de PBA. De sectie Driebanden is daar 

voorlopig geen partij in. Het betreft namelijk de UMB en de PBA en namens Nederland zal daar 

altijd eerst de KNBB in betrokken worden. Spelers kunnen dus voorlopig gewoon worden 

aangemeld met de restrictie dat er een extra speler kan worden aangemeld als iemand mogelijk 

geschorst zal worden. 

De KNBB zal in ieder geval niemand schorsen als dit niet nodig is. 

 

12. Rondvraag 

 

Henny Wezenbeek : het invullen van de uitslag op Biljartpoint laat te wensen over. Kan Biljartpoint 

niet een herinnering sturen indien een uitslag na 48 uur niet is ingevoerd ? 

Hans : Misschien wel, maar iedere wijziging in het systeem van Biljartpoint moet voor 1 mei 

worden ingediend. Dat kan dus nu niet meer. We gaan onderzoeken of we er iets aan kunnen 

doen.  

Hoe vaak komt de Technische Commissie bij elkaar en komt er een verslag van zo’n bespreking ? 

Bennie : Men is 2x bij elkaar geweest en er wordt enkel een verslag gemaakt voor intern gebruik. 

Paul Swanenburg : Is er al een datum voor de najaarsvergadering ? Bij punt 14 van de notulen van 

de najaarsvergadering stond dat er op een zaterdag vergadert zou worden en het is toch echt op 

een vrijdag. 

Paul Br.: De vergadering was oorspronkelijk op een zaterdag gepland, maar er kwam ineens een 

andere activiteit tussen. Er waren in deze periode geen zaterdagen meer beschikbaar. Vanwege de 

ontwikkelingen rond de UMB-PBA en de eventuele gevolgen voor de teaminschrijvingen, hebben 

we bewust gekozen om het deze keer later in juni te plannen en is het dus een vrijdag geworden. 

Zodra de nieuwe kalender bekend is geworden gaan we voor de najaarsvergadering op zoek naar 

een zaterdag in november. 

Frank van Rooij : Is er al iets bekend m.b.t. de 3e en 4e Grand Prix van 2019 ? 

Hans : De 3e Grand Prix wordt gespeeld in Capelle aan den IJssel en de speeldatum wordt binnen 

10 dagen bekend. De locatie van de 4e Grand Prix wordt ook zo spoedig mogelijk bekend 

gemaakt. Hans verwacht dat binnen een maand aan te kondigen. 

Wat is de gang van zaken rond het toekennen van een licentie in de Buffalo League die terug 

komt van een team dat stopt ? 

Hans/Bennie : De licentie gaat terug naar de sectie. Het bestuur bepaalt dan welk team de licentie 

krijgt toegewezen.  

Frank geeft aan dat er afgelopen jaar een team een licentie heeft gekregen dat een speler als 

kopman opvoert die achteraf niet heeft gespeeld. Dit is geen juiste gang van zaken. 
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Hans : Wij gaan uit van de eerlijkheid van een teamleider. Verder kunnen wij er als bestuur niks 

aan doen als een aangemelde speler niet speelt. 

 Ton Roovers : Ik heb de teamleidersvergadering gemist. Wanneer kan ik een verslag tegemoet 

zien ? 

Paul : Vanwege mijn verblijf in Blankenberge volgt het verslag pas in de komende week. 

Kunnen we in het vervolg de teamleidersvergadering ieder jaar op zaterdag tijdens de KNBB 

bekerfinale organiseren ? 

Paul : Goed idee. Veel teamleiders zijn daar namelijk aanwezig. 

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn aanwezigheid en hoopt op vele inschrijvingen voor de 

beker- en teamcompetitie. Verder wenst hij alle aanwezigen een veilige thuisreis en voor degene 

die hem nog tegoed hebben, een fijne vakantie. 

 

   

 

 

       

 


