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Notulen ALV-2020  

Aalten,  januari 2020 

 
Betreft  :  Verslag  Algemene Ledenvergadering KNBB Gewest Noord Oost Nederland 
Datum  :  Zaterdag  4 januari 2020 
Aanvang :  10:30 uur 
Locatie :       Café Biljart ’t Vossenhol  /  Spoorstraat 7,  7687 AM Daarlerveen /  Telefoon :0546 - 642919 
 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter heet allen welkom en is blij met de goede opkomst. 
 
Er wordt een ogenblik stilte genomen ter nagedachtenis van degenen die ons zijn ontvallen. 
 
De presentielijst ziet er volgt uit: 
 

Friesland Jochum van der Gaast, Louis Stockmann 
Groningen/Drenthe Caren Eling 
Noord Oost Overijssel Nynke de Hoog- Kooistra, Bert Kregmeijer 
Zwolle e.o. Rinus Jongman, Klaas van Kuyk 
Stedendriehoek Allan Brinkert, Herman Bloemzaad 
Doetinchem e.o. Henk Nijman, Rolinka Marach 
Berkel & Slinge Marco Ubbink, Bennie Stegeman 
Twente Jos Natter, Arnold ten Oever 

 
 

Op persoonlijke titel Evert Hulleman 
 Piet Verhaar 

 
 

Gewestelijke commissie Wim Schmitz 
 Chris Jansen 
 Harrie Ploeger 
 Lucas Krale 
 Richard Kuiper 

 
 
2a.  Algemeen en ingekomen stukken 
 
Bij de Notulen ALV 01-12-18 wordt de opmerking geplaatst dat bij de imperatieve en semi imperatieve kampioenschappen (het woord 
dan moet verdwijnen), de libre hoofdklasse moet zijn van 7.00 – 11.00. Bij het bandstoten dient de 1e klasse gewijzigd te worden van 
1,50 – 2,50 en de hoofdklasse van 2,50 – 4.00. 
 
2b. Informatie van KVC en/of WCB (Wedstrijd Commissie Breedtesport) 
 
Tijdens de KVC vergadering op 9 januari 2020 zal het PK intervalsysteem en de rangschikking carambole- of moyennepercentage en 
minste aantal beurten aan de orde komen. Ook Biljartprof zal besproken worden. Deze zaken zullen bij punt 4 Persoonlijke 
kampioenschappen nader aan de orde komen. Kegelbiljarten wordt landelijk goed opgepakt. 
Alex ter Weele (Commissie Topsport WCT) is gestopt. Men is op zoek naar een vervanger. 
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3.Teamcompetitie (Harrie Ploeger) 
 

De prijzen geleverd door de KNBB waren dit keer correct, mag ook gezegd worden. De tussen ronden zijn gereed. Alle poules staan er 
in met de afvaardigingen (meeste teams in een districts klasse hebben een afvaardiging extra. Dit geldt niet voor de A-klasse. In het 
bestand ‘poules en kampioenen’ staan ook de tussenronden en finales die een district moet organiseren. Er spelen 3 
districtskampioenen (van de 4) in eigen district. Er zijn 2 klassen waar voor de tussenronde een beslissingswedstrijd moet worden 
gespeeld (A en C3Z). De locaties dienen voor 1 maart 2020 opgegeven te worden. De aanvangstijd overal is 11.00 uur. Aandacht 
wordt gevraagd voor de juiste volgorde van de spelers. Damesteams kunnen reeds worden opgegeven. Ook locaties voor damesfinale 
zijn welkom. 
 

De data voor inleveren van afgevaardigden van de districten zijn: 
 

30 april voor C en B klassen 
21 april voor A klasse 
Opgave damesteams voor 1 april 
 

Gewestelijke tussenronde 
 

Zondag 3 mei A klasse en dames 
Zaterdag 9 mei C en B klassen 
 

Gewestelijke finales 
 

Zaterdag 23 mei C en B klassen 
Zondag 24 mei A klasse en Dames 
 

Persoonlijke kampioenschappen (Richard Kuiper en Lucas Krale) 
  
--4a. Stand van zaken seizoen 2019-2020 
--4b. Ervaringen met Biljartprof en met het PK interval systeem 
 

Lucas Krale: Binnen Noord werken 2 districten met Biljartprof en 2 niet. Met hulp van Piet Verhaar lukt het redelijk 
Richard Kuiper: Draai vanaf het begin schaduw op Biljartprof, met heel veel wat fout gaat. Mijn indruk is dat er nog veel moet gebeuren 
voordat het goed loopt, nu in ieder geval nog niet. Er zitten fouten in Biljartprof. 
 

De indrukken van de districten zijn: 
 

Districten  PK interval systeem Biljartprof 
   Doetinchem e.o. Iets hogere inschrijvingen Redelijk goed 
   Twente Later begonnen Goed 
   Berkel & Slinge Tevreden Tevreden 
   Stedendriehoek Minder inschrijvingen Opstart problemen 

 
 

Districten PK Interval systeem  Biljartprof 
   

Zwolle e.o. 
Vragen over rangschikking Invoering 10 punten systeem; 
Invoering De Bruijn systeem; Het hoogste moyenne telt; 
Invoeren van Nieuwsbrief 

Systeem niet goed inzake AVE 

   
Noord Oost Overijssel Hoe hoger in moyenne hoe meer problemen 

Door persoonlijke omstandig heden nog 
niet begonnen 

   Groningen/Drenthe Hoe hoger in moyenne hoe meer problemen Opstartproblemen, toch wel tevreden 
   

Friesland Zien liever percentage moyenne 
Vragen in verband met opstartproblemen 
assistentie vanuit Nieuwegein 
Wordt toegezegd door Piet Verhaar 
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Piet Verhaar geeft als Voorzitter van KVC duidelijk aan dat bij Biljartprof en het hele PK gebeuren goed op de rit moet alvorens over 
invoering van het competitiegebeuren te denken. Dat is de beste oplossing. De voorzitter is blij met de opmerking dat communicatie 
met name naar Ad Klijn goed verloopt. De foutmeldingen worden minder. De districten moeten kunnen aanpassen. Voor 1 februari valt 
de beslissing of we verder gaan met percentage moyenne. 
 

5. Dagbiljarten (Chris Jansen) 
 

De ontwikkeling binnen het dagbiljarten in het Gewest Noord Oost Nederland blijft zich positief ontwikkelen ondanks een lichte 
teruggang in het ledenaantal van 1149 (seizoen 2018/2019) naar 1139 (seizoen 2019/2020). De ledenaantallen in de districten 
Groningen/Drenthe (204) en Zwolle (319) zijn iets naar beneden gegaan. De interesse voor het driebanden blijft groeien. Na de 
districten Zwolle en Doetinchem gaat ook Groningen/Drenthe een driebandencompetitie opzetten. Vereniging Dagbiljarten 
Stedendriehoek zal zich in het seizoen 2020/2021 aansluiten. 
 

6. Jeugd 
 

De constatering dat er in ons Gewest geen portefeuillehouder en nagenoeg geen jeugdspelers zijn is een triest verhaal. Ook landelijk 
ziet het er niet goed uit met maar 2 jeugdverenigingen. Het is een hele klus om een positieve voortgang te vinden. 
 

7. Communicatie 
 

Om de gegevens op de site actueel te houden wordt iedereen met klem verzocht bij wijzigingen contact op te nemen met 
Richard Kuiper:   r.kuiper@knbb-gewestnon.nl    
 

8. Wat verder ter tafel komt  
 

Bij Nationale voorwedstrijden PK worden er geen 6 maar 4 partijen per speler gespeeld. Dit is landelijk vastgesteld. (Bennie Stegeman-
Berkel & Slinge). 
Het maximaal aantal beurten bij de Persoonlijke kampioenschappen is vrijgelaten. De districten bepalen dat bij besluit. 
Het concept-verslag van deze vergadering (vraag Nynke de Hoog-Kooistra) wordt binnen 14 dagen verstuurd naar de districten.       
 

9. Sluiting 
 

In het slotwoord bedankt de Voorzitter de vergadering voor de positieve discussies en wenst allen een goede voortzetting van het 
biljartgebeuren.  
Aansluitend werd de gebruikelijke snert (of soep) geserveerd met broodjes waarna de strijd om de Evert Hulleman bokaal, met als 
laatste winnaar Henk Nijman (district Doetinchem losbarstte. 
 

Met 5 poules van 4 (inclusief kastelein Gerard) werd op 5 tafels gestreden om de felbegeerde bokaal van Evert Hulleman. Dit alles 
onder leiding van Harrie Ploeger. 
 

Na spannende poule-partijen wisten zich Evert Hulleman tegen Klaas van Kuyk, Richard Kuiper tegen Chris Jansen, Wim Schmitz 
tegen Louis Stockmann en Arnold ten Oever tegen Marco Ubbink te plaatsen voor de kwartfinales. Daarna werd de halve finale 
gespeeld tussen Evert Hulleman tegen Marco Ubbink en Arnold ten Oever tegen Chris Jansen. De grote finale ging tussen Arnold ten 
Oever en Marco Ubbink. 
Na een slopende strijd werd uiteindelijk Marco Ubbink de nieuwe bezitter van de wisselbokaal Evert Hulleman 2019. 
 
 
 

Met vriendelijke sportgroet, 
 

Chris Jansen 
Gewestelijke secretaris (avond- en dagbiljarten) 
 06-13670537 / 0543-474200 
 c.jansen@knbb-gewestnon.nl /  chrisjansen1942@gmail.com 

“Samen biljarten,geeft meer effect” 


