
DISTRICT MIDDEN-BRABANT 
 

VOORJAARSVERGADERING  MAANDAG  23  MEI  2011 

Castle City     te     Waalwijk 
 
 
1. Opening door de voorzitter. 
Allen welkom met een speciaal welkom voor ons erelid Henny de Ruijter, gewestelijke 
afgevaardigde Kees Bitter. Een nieuw gezicht achter de bestuurstafel is de afgevaardigde van de 
recreantencommissie, Peter van Wezel. 
Speciale vermelding van het overlijden van Jan van Kessel, voorzitter van onze recreanten 
commissie en Pierre Laros, wedstrijdleider van Prinsenhoeven. 
Voor deze en al hier niet vermelde leden welke ons ontvallen zijn wordt een moment stilte in acht 
genomen. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 
Geen verdere mededelingen. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
De herziening landscompetitie 2011/2012 gaat nu officieel in. Afgelopen jaar was voor ons district 
een testjaar. 
Diverse voorstellen hebben we ontvangen van verenigingen inzake het aantrekkelijker maken van 
P.K. wedstrijden. Deze voorstellen zijn inmiddels openbaar gemaakt. 
De ontvangen overlijdensberichten zijn reeds vernoemd. 
Statuten en reglementen ontvangen inzake herziening van tuchtrechtspraak. Dit wordt verder 
behandeld met de voorjaarsvergadering van 28 mei. 
Uitgaande brief aan de verenigingen gedaan over de proef PK Driebanden-Klein. 
 
4. Notulen van de najaarsvergadering 29 november 2010. 
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. 
De commissie heeft de controle uitgevoerd en hun fiat gegeven over het gevoerde financiële beleid 
 
7. Jaarverslag boekjaar 2010. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen gedaan na de vraag aan de vergadering, dus bij deze dank aan 
onze penningmeester Peter Rijckaert. 
Peter geeft nog enige uitleg en zegt hierbij tevens dat de financiën op dit moment toereikend zijn 
voor ons district. Daarom wordt er ook geen contributie verhoging doorgevoerd. 
 
8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde beleid. 
Zonder tegenstem werd het decharge aan het districtsbestuur verleend en met applaus bevestigd. 
 
9. Verkiezing financiële commissie. 
Frans Slaats is bereid zitting te blijven nemen in de commissie en is bij deze dan ook herbenoemd 
voor een periode van 3 jaren. 
 
10. Verkiezing districtsbestuur 
Peter Rijckaert is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. Met een luid applaus wordt Peter 
weer herbenoemd voor een periode van 3 jaren. 
 
 
 
 



Huldigingen 
Als ‘lid van verdienste’ werd Jan Leijtens van D.O.T. gehuldigd voor zijn 40 jarige actieve inzet 
voor de vereniging. 
De teams welke kampioen zijn geworden van het afgelopen seizoen 2010-2011 in de A-klasse,  
B-klasse en C-klasse werden in het zonnetje gezet en ontvingen een kampioensbeker.  
We hadden ook een Nationale kampioen, Mark Pijnenburg, in de 3e klasse driebanden klein. 
 
11. Jaarverslag arbitercoördinator. 
Geen op- of aanmerking voor dit jaarverslag. Prettig is te horen dat er weer drie clubarbiters verder 
gaan voor de cursus districtarbiter. 
 
12. Jaarverslag recreantencommissie. 
Ook hier geen op- of aanmerking voor dit jaarverslag. De recreanten competitie heeft 
tegenwoordig een andere naam; we hebben het nu over de ‘ dagcompetitie  ‘. 
 
13. Verkiezing geschillencommissie. 
Rob Schaap was aftredend en herkiesbaar. Rob werd met applaus herkozen voor weer drie jaren. 
 
14. Punten Gewestelijke vergadering 18 juni 2011. 
Er werden hier geen specifieke punten genoemd. 
Zoals aangegeven in de brochure moet wel bepaald worden i.v.m. de nieuwe opzet competitie, 
hoe de gewestelijke wedstrijden gespeeld gaan worden. Onze competitieleider Embert 
Broekhoven nam hierover het woord. Hij stelde hier voor om een gemengde finale te houden, dat 
wil zeggen de no. 1 en 2 van de competitie gaan naar één gewestelijke finale. 
De vergadering was het hierover eens. Eén stem, B.S.V., onthield zich van deze stemming. 
Voor de A-klasse blijft de plaatsing zoals deze was. West Brabant moet bij de eerste drie eindigen 
om afgevaardigd te kunnen worden. Is dat niet zo dan plaatsen twee teams van ons district zich. 
Voor het nieuwe seizoen worden de gewestelijke finales niet in één weekend gehouden. 
2012:   12 mei C-2 / 13 mei (toch weer Moederdag!) C-3 + B-1 / 19 mei Dames + A-klasse /  
            20 mei C-1 + B-2. 
 
Rectificatie tussendoor van onze voorzitter. 
Bij punt 11 had Henk gezegd dat het stoppen van Ben Mutsaers als arbiter ‘niet interessant’ was. 
Dit had hij zeker niet zo bedoeld. Ben is wegens gezondheid redenen gestopt. 
Daarom bood Henk bij deze zijn excuses hiervoor aan. 
 
15. Punten voor de Vereniging Carambole voorjaarsvergadering (28 mei 2011). 
Er zijn geen punten of voorstellen ontvangen. 
 
16. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen. 
Er zijn geen voorstellen ontvangen. 
 
17. Eventuele voorstellen/mededelingen vanuit het districtbestuur. 
Het voorstel ligt er om de PK inschrijving gratis te maken. Reacties hierop: 
DC Michielsen:  is tegen gratis inschrijving. Alleen de inschrijvers hebben hier voordeel mee en 
niet alle leden. 
De Ploeg:  het positief saldo terug laten vloeien naar de team inschrijvingen. 
Over de jeugd is iedereen het eens om het hier wel gratis te maken. 
Voor de senioren is er toch nogal wat commentaar. Hierop besluit het bestuur dit punt te 
verschuiven naar de najaarsvergadering. De nota’s die de verenigingen nu nog alsnog moeten 
ontvangen voor de inschrijvingen 1e blok, wordt verschoven naar augustus, met het 2e blok. 
Het bestuur had nog een voorstel om de laatste twee wedstrijden van de competitie tegelijk laten 
spelen voor de teams die op dat moment nog kans maken op de titel. Gebeurt dit niet dan heeft de 
wedstrijdleidercompetitie het recht, om de maximale te behalen punten in deze wedstrijd, als straf 
punten in mindering te brengen.  
Dus met 3 tallen 30 punten en met 4 tallen 40 punten. Dit voorstel werd aangenomen. 
 



18. PK proef. 
Over de PK proef met intervallen. Er was reactie ontvangen over het feit dat als men promoveert er 
in de klasse hoger toch geen kans is om iets te behalen. 
Vandaar dus nu de proef met intervallen. Tot nu toe hebben we welgeteld één reactie ontvangen 
van de gespeelde P.K.’s. Dus het lijkt dat dit toch goed verlopen is. 
Reactie is nog in de vergadering dat door deze interval je de ‘rekenaars’ elimineert. 
Er is ook een idee om de wedstrijdkalender te optimaliseren en een kampioenschap in een korter 
tijdbestek te spelen, vanaf de districtfinale tot aan de Nationale finale. 
Er komt een landelijke PK enquête. 
P.K.’s hebben voor de spelers hun eigen moyenne, dat wil zeggen niet afgeleid van de competitie. 
Ook daar is over nagedacht. Als men in de competitie beter speelt dan moet men ook hoger 
aangeslagen worden voor de P.K. 
Is het zo dat het competitie moyenne hoger is dan P.K.?  Nee, P.K. is (meestal) hoger. 
Er worden veel toernooien gehouden met veel inschrijvingen. Hoe komt het dan dat de P.K.’s 
teruglopen. Bij toernooien doen ook spelers mee die geen lid van de bond zijn, dus dat kan ook 
een reden zijn. 
Ook is het financiële van belang en dan bedoelen we hier de kosten voor de spelers, zoals 
reiskosten en consumpties. 
Wellicht een idee om binnen het district een ‘koppel PK’ te houden met het inschrijfgeld als 
prijzengeld. 
De vergadering vindt ook het aantal van 4 partijen in de voorwedstrijden te weinig. Dit is uiteraard 
ook weer gehandeld naar het feit dat men zo min mogelijk dagen van huis hoeft om te spelen. 
 
Competitie 2011/2012. 
Embert kon melden dat op dit moment 130 teams zich hadden ingeschreven. 
Voor de klasse C-3 met 3 spelers waren er slechts 5 teams. De teams worden gevraagd of men 
van de 3-tallen  4-tallen kan maken. 
Inschrijvingen: 
A-klasse 30 / B-1 20 / B-2 15 / C-1 12 / C-2 26 / C-3 (3-tal) 5 / C-3 (4-tal) 23. 
We gaan starten op maandag 5 september. 
Vraag over C-3 3-tallen.  ’t Raadhuis, krijgt die alleen dispensatie voor het spelen van 
dubbelpartijen, als men niet beschikt over 4 spelers. 
Antwoord:  nee, dat geldt dan voor alle teams. 
Hans van Berge Henegouwen: 
Voorstel. Is het mogelijk dat bij dubbelpartijen spelen een andere speler dan de onderste deze 
dubbelpartij speelt. 
Is het mogelijk dat het spelen met kerst en nieuwjaar wat minder is. 
Embert wil toch minimaal 28 wedstrijden laten spelen, maar gaat dit wel bekijken. 
 
19. Rondvraag. 
Vincent Wennekers (D.C.Michielsen) 
Met 3 leden hebben wij een probleem om P.K. wedstrijden te organiseren. Wel willen we eventueel 
bij andere verenigingen assisteren. 
Antw.:  Henk Kosters neemt dit mee. 
Hans van Berge Henegouwen (’t Gelagh) 
Daar De Hofstede is afgevallen voor de gewestelijke finale is het voor ons toch te kort dag om een 
team op de been te brengen om alsnog naar deze finale te gaan. 
Frans Slaats (’t Vosje) 
Is de huldiging van een 40-jarig lid van een vereniging een algemeen beleid van huldigen? 
Antw.:  het is wel van belang wat de betreffende persoon heeft betekent voor de vereniging. 
Hij of zij moet wel actief bezig zijn geweest en de vereniging moet voor de aanmelding zorgen. 
Marianne Oerlemans (’t Raadhuis) 
Ik vind wel dat de aanwezige verenigingen respect moeten tonen om te luisteren en niet om eerder 
uit de vergadering weg te gaan. 
Ruben Widdershoven (B.S.V.) 
Is er ook een boete bij het eerder vertrekken uit de vergadering? 



Antw.:  nee, en dit zal ook wel moeilijk te hanteren zijn. Men is wel verplicht tot aan de rondvraag 
aanwezig te zijn. 
De Eekhoorn 
Is het mogelijk de A-klasse driebanden naar sterkte in te delen? 
Antwoord van Embert:  In ieder geval zullen alle teams van De Eekhoorn niet bij elkaar ingedeeld 
worden. Omdat de reserves niet aangegeven worden is het moeilijk te weten wie de vaste spelers 
van een team zijn. 
Uit de vergadering:  Je moet wel op de site aangeven of het een vaste dan wel reserve speler is. Is 
dit niet meer te controleren en eventueel te hanteren voor de indeling? 
Embert zal dit meenemen en het een en ander bekijken wat er mogelijk is. 
 
Tot slot nog de mededeling dat we verblijd zijn met een nieuwe vereniging, ’t Steegje uit Made. 
 
De voorzitter wenst allen wel thuis en hartelijk dank voor de aanwezigheid en voor later,  
prettige vakantie. 
 
 
 
 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 23 mei 2011. 
Notulist Wil de Rooij. 


