
DISTRICT MIDDEN-BRABANT 
 

VOORJAARSVERGADERING  MAANDAG  18  MEI  2009 

Café Concordia  te  Berkel-Enschot 
 
 
1. Opening door de voorzitter. 

Allen welkom, speciaal aan onze aanwezige ereleden Henny de Ruyter en Piet Vromans. 
Afgemeld heeft Andre Kuijlen (bv ’t Raadhuis), erelid KNBB. Een welkom aan de 
recreantencommissie Jan van Kessel en Peter van Wezel en de nieuwe vereniging De Toppers. 
Helaas zijn er verenigingen gestopt. Bij de senioren De Componist en bij de jeugd Effect, 
W.W.B. en W.B.G. Een fusie wordt aangegaan tussen de BC Goirle en Claire Group. 
Daarna werd er een moment stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden. 
Het is zover dat de bondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende secties. 
Sectie Carambole vertegenwoordigd 6 leden in deze raad. De andere secties, driebanden, pool en 
snooker ieders 2 leden. Alle secties moeten nu zogezegd ‘haar eigen broek ophouden’. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 

Er is een aanvulling rondgedeeld op de brochure van vanavond, agendapunt 13 en 17. 
Voor de pauze worden de kampioenen gehuldigd. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Onze secretaris meldde dat alle van belang zijnde ingaande en uitgaande stukken vermeld staan 
in het jaarverslag, waarin alles vermeld staat na de laatste najaarsvergadering. 
Een terechte opmerking uit de vergadering was dat hier niet vermeld werd de brief aan de 
penningmeester van de bond en het antwoord daarop. Deze brieven zijn wel in de brochure 
opgenomen. Er zal voortaan beter op de volledigheid gelet worden. 
 
4. Notulen van de najaarsvergadering 1 december 2008. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan de notulist. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 

Voor akkoord met dank aan Wil de Rooij. 
 
6. Verslag financiële commissie. 

Volgens brief in de brochure met dank aan de commissie. 
 
7. Jaarverslag boekjaar 2008. 

Op pagina 8 Algemene kosten / representatiekosten is flink hoger dan 2007. Hoe komt dit? 
Antw.: Een groot gedeelte (ca. € 400,--) betreft de regiofinale welke De Hofstede had 
teruggegeven en nu door het district ergens anders georganiseerd moest worden. Dit werd 
uiteindelijk Den Bolder, Waspik. Als district moesten wij nu voor arbiters en schrijvers zorgen. 
Verder geen op- of aanmerkingen, met dank aan onze penningmeester Peter Rijckaert. 
 
8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde beleid. 

Zonder tegenstem werd het decharge aan het districtsbestuur verleend. 
 
9. Verkiezing financiële commissie. 

Naast Frans Slaats en Jeroen Hamers was er een vacature vrij in deze commissie. 
Paul van Diem (BC Goirle) geeft zich op om zitting te nemen en is hierbij aangenomen. 
 
10. Verkiezing districtsbestuur 

Aftredend waren Sjef Hamers als vice-voorzitter en Wil de Rooij als secretaris. 
Beiden stelden zich herkiesbaar en beiden werden dan ook met een luid applaus herkozen voor 
een periode van 3 jaren. 
Aftredend en niet herkiesbaar was onze wedstrijdleider Ton van Gestel. 
Ton lichtte de vergadering zelf nog toe dat hij vanwege zijn gezondheid zijn functie neerlegt. 



Uiteraard werd Ton uitvoerig bedankt voor zijn inzet in het bestuur van district Tilburg en district 
Midden-Brabant. Daarbij werd hij verrast door het bestuur en mocht Sjef Hamers de speld van  
‘lid van verdienste’ opspelden en uiteraard de daarbij behorende oorkonde en bloemen. 
 
Huldigingen 

Daarna werden er nog meer huldigingen verricht. 
Mari Klijn , voorzitter van jeugdvereniging W.W.B. uit Kaatsheuvel, werd verblijd met de titel 
‘lid van verdienste’, voor zijn tientallen jaren inzet voor de jeugdbiljarters en biljartsters uit 
Kaatsheuvel. In al die jaren heeft Mari verschillende bestuursfuncties bekleed en voor deze 
tomeloze inzet is hij in het zonnetje gezet. 
 
Dit seizoen hadden we één individuele Nederlands Kampioen. Peter de Wit (Des Oons Thuis) 
werd gehuldigd voor zijn behaalde titel in de 5e klasse bandstoten. 
 
Daarna werden de team kampioenen seizoen 2008-2009 gehuldigd en kon tevens het behaalde 
resultaat in de regio vermeld worden. 
A-klasse driebanden  :   B.S.V. , Waalwijk  Regio:  1e 
B-1 klasse driebanden: Eekhoorn, Oosterhout Regio:   1e 
B-2 klasse driebanden: De Hofstede, Waalwijk Regio:  2e  
C-1 klasse libre          : ’t Centrum, Loon op Zand Regio:  1e 
C-2 klasse libre : ’t Gelagh, Heusden  Regio:  2e 
C-3 klasse libre : D.G.P., Herpt   Regio:  1e 
C-4 klasse libre : ’t Karrewiel, Waalwijk  Regio:  2e 
C-5 klasse libre : ’t Karrewiel, Waalwijk  Regio:  3e 
Het damesteam is geen regionaal kampioen geworden. 
Vier regionale kampioen dus, en deze teams werden veel succes gewenst in de Nationale finale.
  
11. Jaarverslag arbitercoördinator. 

Er is geen verslag ingediend. Dit komt vooral door de wisseling van coördinator. Peter Veltman 
was dit en de nieuwe coördinator is nu Ad van den Bosch, lid van De Hoef, Tilburg. 
 
12. Jaarverslag recreantencommissie. 

Het verslag werd zonder aanmerkingen voor kennisgeving aangenomen. 
 
13. Verkiezing geschillencommissie. 

Jeroen Hamers en Ben Stoopen waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden weer aangenomen 
voor een periode van 3 jaren.  
Een aanvullend punt hier op de spelregels was: een reservespeler kan niet verplicht worden om in 
te vallen voor een speler die geplaatst is voor een districtsfinale P.K. 
Ook het reglement is aangepast. 
 
14. Punten Regio jaarvergadering 2009. 

Hier zijn nog geen punten vergaard. De vergadering is pas medio augustus dus er kunnen 
eventueel nog zaken ter sprake komen. 
 
15. Punten voor de sectie Carambole voorjaarsvergadering (23 mei 2009). 

23 mei is gewijzigd in 6 juni. Op dit moment zijn er geen vragen maar als er verenigingen zijn die 
toch nog een zaak voor willen leggen, dan graag met spoed bericht. 
 
16. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen. 
Er zijn geen voorstellen ontvangen, zowel voor als tijdens de vergadering. 
 
17. Eventuele voorstellen/mededelingen vanuit het districtbestuur. 

Op dit moment zijn er 146 teams ingeschreven voor het nieuwe seizoen, 3 minder dan vorig 
seizoen. B-1 (12) / B-2 (12) / C-1 (11) / C-2 (13) / C-3 (16) / C-4 (17) / C-5 (13) / A-klasse (33) 
Misschien dat er nog enkele teams bijkomen 



Na enig overleg is besloten de competitie te starten op maandag 7 september. Op 5 april 2010 
moeten de kampioenen weer opgegeven worden voor de regio, 14 dagen eerder dan afgelopen 
seizoen. Het zal dus passen en meten worden om de competitie voor iedereen acceptabel in 
elkaar te zetten. 
Vraag over C-3: kan dit in één poule? Zou kunnen maar dan moet er wel enkele keren 2x per week 
gespeeld worden, en dat is wel bezwaarlijk. Maar Peter gaat er mee puzzelen! 
De uitslag van de gehouden enquête is in de brochure uitgelegd. Bij vraag 4 regeling reservespeler 
voegde Peter er aan toe dat wij voor dit jaar ook weer dispensatie hebben dat een reservespeler 
toch 5 partij in een lager team mag spelen als hij/zij in een hoger team méér dan 5 partijen 
gespeeld heeft. Verder is deze enquête uiteraard om te weten te komen hoe men over de gestelde 
vragen denkt. Besluiten hierover zijn niet definitief genomen. Eén reglementswijziging is er wel en 
dat is het toestaan van bandstoten in de klasse C-1 libre. 
Op pagina 15 van de brochure staat een brief van de bond inzake aanpassing speelschema 
regiofinales PK. Velen begrepen deze brief niet, maar dat is ook geen ramp, want de voorgestelde 
aanpassing is inmiddels weer van de baan en alles blijft bij het oude. 
Pagina 17/18 –de lening van 15 gulden-. 
Hier werd enige discussie gevoerd. Ons bestuur was tot nu toe vóór terugbetalen door de bond 
aan de leden. Dit blijkt echter in het geheel niet haalbaar. Aan wie moet de KNBB terugbetalen. 
Verenigingen die niet meer bestaan, leden die inmiddels geen lid meer zijn of overleden. 
Ad van Dongen (’t Vaartje) merkte nog op dat de verenigingen destijds wel betaald hebben aan de 
KNBB en hoe moet je de leden nou verantwoording afleggen? We krijgen toch niets terug! 
Met handopsteken werd gevraagd wie tot het uiterste wil gaan om het geld terug te krijgen en wie 
het wil kwijtschelden. De meerderheid was voor kwijtschelden, maar daarna werd er toch per 
vereniging gestemd. 28 verenigingen (396 stemmen) bleken voor kwijtschelding te zijn, 
4 verenigingen (82 stemmen) voor teruggave. 
Als district gaan we dus stemmen vóór kwijtschelding, met de voorwaarde dat de contributie niet 
verhoogd wordt om andere districten, die de lening wel terugbetaald willen hebben, te betalen. 
De KNBB was niet goed bezig, aldus een reactie van Ad van Dongen. Het aantal leden klopte niet, 
verschillende waren bij meerdere verenigingen lid, en men weet ook niet meer sinds wanneer een 
lid aangesloten is bij de bond. 
Gaan die andere secties nu geld tekort komen? 
Waarschijnlijk wel, aldus het bestuur, en daarom verwachten we ook dat de sectie driebanden 
binnen 1 jaar weer terug komt bij carambole. 
Op het aanvullende blad van onze brochure wordt ook nog melding gemaakt van twee nieuwe 
internet sites, waarbij U Uw vereniging kunt promoten. Deze sites zijn i.o.v. de KNBB gebouwd 
door Biljartpoint.nl.  www.waarkanikbiljarten.nl   en   www.biljartlocaties.nl  
 
Competitieboekjes:  een vraag aan de verenigingen om opgave te doen van het aantal boekjes dat 
men wil hebben voor de competitie. Dit om niet onnodig veel boekjes te laten maken (is uiteraard 
kostenbesparend).  
 
18. Rondvraag. 
Marianne Oerlemans: Nog maar eens vragen aan alle biljarters om bij districtfinales graag een 

beetje op de kleding te letten. De variatie aan kleding wordt alsmaar gekker. 
 
Ton van Gestel: Iedereen bedankt voor de belangstelling d.m.v. kaartjes en telefoontjes tijdens 

mijn ziekte. Hopelijk beschikt het bestuur weer gauw over een nieuwe wedstrijdleider. 
 
Arie Hermans.:  Waarom moet men bij regio en nationale finales eigen arbiters/schrijvers 

meebrengen? 
Antw.:  een organisatie wordt wel aangevraagd maar men levert daarbij geen arbiters en 

schrijvers. Er worden alleen enkele district- of regioarbiters geleverd. Dit is nu eenmaal zo 
geregeld. 
 
19. Sluiting. 

Onze voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun komst en goede vergadering. Wel thuis en 
alvast een fijne vakantie toegewenst.  

http://www.waarkanikbiljarten.nl/
http://www.biljartlocaties.nl/


 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 18 mei 2009. 
Notulist Wil de Rooij. 


