Betreft notulen
Vergadering Gewest Noord Oost Nederland
Gehouden op 15 september 2012
Café restaurant d’Oale Delle
Marsweg 6
7784 DA Ane
Aanvang 13.00 uur
Presentielijst
Deelnemers

Aanwezig

Niet aanwezig
Met afmelding

Gewestelijke commissie
Noord Oost Nederland

Gerrit de Jong (GJ)
Harrie Ploeger (HP)
Chris Jansen (CJ)
Lucas Krale (LK)
Johan Jansink (JJ)
Johannes Miedema
Mario van de Laan

Wim Schmitz

Friesland
Groningen-Drenthe
Noord Oost Overijssel
Zwolle en Omstreken
Stedendriehoek
Twente
Berkel & Slinge
Doetinchem en Omstreken

Roelof Schonewille
Gerard Verhaar
Richard Kuiper
Toon Verdijsseldonk
Alex ter Weele
Franco Lorijn
Jan Roelofsen

Districtbestuur

1. Opening
Voorzitter Wim Schmitz is vanwege familieomstandigheden niet aanwezig. Naar aanleiding van
de mededeling dat Chris Jansen als secretaris van de Gewestelijke commissie de vergadering
zal leiden wordt vanuit de vergadering de opmerking gemaakt dat het in principe toch zo
behoort te zijn dat de voorzitter aanwezig dient te zijn.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
3. Verslag Najaarsvergadering van 17 december 2011
Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd
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4. Wedstrijdzaken
a. Persoonlijke kampioenschappen
-

Wedstrijdrooster

De data voor de gewestelijke finale dames 2 e klasse wordt in verband met Pasen
verschoven naar het weekeinde van 22 tot en met 24 maart 2013.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt dat wanneer een gewestelijke finale niet van
vrijdag tot en met zondag wordt gehouden de gewestelijke commissie altijd wordt
ingelicht over eventuele afwijkende verzoeken. Alleen met toestemming van de
gewestelijke commissie kunnen datums gewijzigd worden.
-

Nieuwe disciplines dames 2e klas, kader 38/2 3e klasse semi-imperatief

De wijziging met betrekking tot het kader 38/2 derde klasse dat vanaf het seizoen
2012/2013 semi-imperatief zal worden gehouden roept vraagtekens op ten aanzien
van de organisatiekosten voor de districten. De vergadering vindt het vreemd dat het
inschrijvingsbedrag ad. € 18,50 per deelnemer overgemaakt moet worden naar
Nieuwegein maar dat het organiserende district geen enkele vergoeding krijgt. Zal via
WS teruggekoppeld worden naar de commissie Breedtesport.
-

Opgave gewestelijke afvaardigingen

De districtwedstrijdleiders wordt er op gewezen dat het bijzonder belangrijk is om de
inleverdata van de district- en gewestelijke finales nauwkeurig in de gaten te houden,
dit in verband met de voortgang van het toernooi. Richard Kuiper van Stedendriehoek
merkt op dat de gewestelijke commissie er niet van mag gaan dat iedereen met
Microsoft Office werkt, waaronder hij zelf niet. Formulieren door het gewest geleverd
worden in ‘andere’ Officepakketten niet altijd weergegeven of zijn niet bruikbaar zoals
door het gewest bedoeld. Richard Kuiper zegt toe de uitslagen op gevraagde wijze te
gaan aanleveren. Toon Verdijsseldonk maakt de opmerking dat het toch eens tijd
wordt dat voorzitter WS gaat praten met het districtbestuur van Stedendriehoek.
-

Overige zaken

Mario van de Laan (Groningen/Drenthe) is van mening dat het aantal reglementwijzigingen de laatste tijd de spuigaten uit loopt. Het is voor de biljarter die voor zijn
plezier speelt niet bij te houden. De vergadering stelt voor dit onderwerp mee te
nemen naar de districten zodat er een volledig oordeel gevormd kan worden vanuit het
gewest Noord-Oost Nederland richting commissie Breedtesport in de persoon van WS.
b. Competitie
-

Gewestelijke ronde terugblik seizoen 2011-2012

Ons Gewest telde maar één Nederlands kampioen, te weten het damesteam Woman in
Black uit het district Noord-Oost Overijssel.
Terugblikkend op het afgelopen seizoen concludeerde Toon Verdijsseldonk dat het in
vergelijking met voorgaande jaren erg soepel verliep. Het begin was stroef
omdat het schema vaak niet werd begrepen op de homepage. Afgesproken werd dat
de schema’s voor dit jaar geen formules meer zullen bevatten zodat iedereen het
duidelijk te begrijpen valt. De moyennes waren voor aanvang een probleem omdat het
district Twente deze niet goed had doorgegeven.
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In de B2 is voor de gewestelijke ronde een beslissingswedstrijd gespeeld tussen de
nummers 3 van Noord-Oost Overijssel en Zwolle. De C2 en C3 hebben een extra finale
gespeeld in Almelo op 6 juni. Het district Twente heeft direct een locatie en 8 arbiters
beschikbaar gesteld. Afgesproken is dat ieder district dit jaarlijks zal organiseren
middels een rooster. Wel is afgesproken als de finale bv. in Doetinchem is en 2 teams
uit Friesland tegen elkaar moeten spelen dan naar een oplossing wordt gezocht.
Wel bedankte Harrie Ruud Hudepohl voor het snel aanpassen van poules en het
invoeren van teams die niet in Kompsos spelen. Met betrekking tot de organisatie van
de Gewestelijke ronde heeft Toon Verdijsseldonk zijn visie in een schrijven naar HP en
WS bekend gemaakt hetgeen zo spoedig mogelijk door beide heren zal worden
besproken waarna terugkoppeling volgt.

- Gewestelijke ronde seizoen 2012-2013
De inschrijvingen van het totaal aantal teams is nog niet ingeleverd door de districten
Doetinchem e.o. en Friesland. Het district Stedendriehoek had geen vereniging- en
plaatsnamen op lijst ingevoerd. Richard Kuiper levert dit aan.
Alle aanvangstijden van gewestelijke ronden allemaal om 10.00 uur. Dit is om
misverstanden te voorkomen (geldt ook voor 3 tafels). Locaties die niet open zijn om
10.00 uur deze niet meenemen in de opgave locaties. Opgaven van de lokaliteiten
voor 1 maart 2013.
Het beleid met betrekking tot de afvaardigingen blijft gelijk. Dit houdt ook in dat als 2
districten een gelijk aantal inschrijvingen hebben dan voor de tussenronde een
beslissingswedstrijd gespeeld dient te worden.

De planning voor volgend seizoen is besproken tijdens de vergadering van de
gewestelijke commissie. De sluiting voor de afvaardigingen (kampioenen enz.) is
uiterlijk zondag 28 april 2013.

Vervolg landscompetitie:
-

De
De
De
De

gewestelijke tussenronde voor de C en B klassen is 11 mei 2013
gewestelijke finales voor de C en B klassen zijn op 25 mei 2013
tussenronde voor de A klasse en Damesbeker is op 26 mei 2013
gewestelijke finales voor A klasse en Damesbeker zijn op 2 juni 2013

Met bovenstaande data is rekening gehouden dat er niet wordt gespeeld op
Moederdag (12 mei) en Pinksteren (19 mei 2013)
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Ingeschreven teams per district (Friesland onder voorbehoud) seizoen 2012-2013
Districten

A

B1

B2

C1

C2

C3

Twente
Doetinchem en Omstr.
Stedendriehoek
Berkel & Slinge

19
5

18
13
22
14

47
22
20
29

14
20
15
19

39
66
38
51

79
63
60
85

Noord-Oost Overijssel
Zwolle en Omstr.
Groningen-Drenthe
Friesland

7

19
17
8
9

12
17
9
17

50
23
18
17

56
18
17
8

1

5
6

15
10
15
12

160
85
72
69

47

119

171

123

302

386

1

1149

Totalen
----------------------

5

Dames

Totaal
216
189
155
203

meeste teams
op één na meeste teams
op twee na meeste teams (geldt alleen voor de A klasse
-

Damescompetitie

Sinds lange tijd niet zo veel damesteams in gewestelijke ronden. Twee poules van drie
teams en een doordeweekse tussenronde in Nieuw Amsterdam. Door foutje met het
optellen is als tweede geëindigde team als gewestelijk kampioen gehuldigd. In
Nieuwegein werden de prijzen geruild.
De damesteams kunnen zich voor de bekerstrijd inschrijven tot 1 april 2013.
c.

-

Jeugd

Het afgelopen seizoen is een pilot gedraaid met een gewestelijke jeugdcompetitie op
persoonlijke titel. De eerste 5 wedstrijden in deze competitie werden tevens
beschouwd als voorwedstrijden voor de persoonlijke kampioenschappen. De nummers
1 tot en met 8 zijn naar de landsfinale gegaan in Zevenbergen en is supergoed
ontvangen.
Na deze competitie is er een enquête geweest en daarin waren vragen gesteld die de
jeugdleden netjes hebben ingevuld en daar kwam uit dat deze opzet goed was
bevallen.
Dat betekent dat in het seizoen 2012-2013 dezelfde competitie van start gaat. KBC
Kampen is er bijgekomen, die hebben afgelopen seizoen niet meegedaan. Met 18
jeugdleden werd begonnen met 2 poules van Noord 9 en Zuid 9. Maar helaas hebben
de jeugdleden uit Noordwijk Groningen zich afgemeld. In overleg met de jeugdleiders
en ouders is besloten om er weer één competitie van te maken met 15 jeugdleden. Er
wordt eenmaal in de 14 dagen op de zondag gespeeld. De uitslagen zijn te volgen op
www.biljartpoint.nl >Grote competitie>Gewest Noord-Oost Nederland.
De gewestelijke jeugdfinales 3e en 2e klasse worden weer gespeeld in 1 weekend op
20 en 21 oktober 2012 in Zieuwent.
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d.

-

Dagcompetitie

Voor CJ was 2011/2012 het eerste seizoen dat hij zowel de competitie als de PK
activiteiten onder zijn hoede had. De onderlinge contacten binnen de districten is
uitstekend. Opvallend detail was dat nadat de Gewestelijk kampioenschap bij het
bandstoten in Steenwijk was gespeeld en de kampioenen waren uitgenodigd voor het
Nederlands kampioenschap in Hoogeveen ineens bleek dat alleen een Gewestelijk
kampioenschap in Noord-Oost Nederland was gespeeld in het seizoen 2011-2012 en
niet in de andere drie Gewesten. Na overleg met het bondsbureau in Nieuwegein werd
besloten om naar ieders tevredenheid dat het Nederlands kampioenschap in
Hoogeveen toch doorgang te laten vinden.
Het invullen van de uitslagformulieren van de VW en DF kan verbeterd worden. In de
komende Najaarsvergadering in oktober 2012 zal daar aandacht aan besteed worden.
Met ingang van het seizoen 2013-2014 zal het district Friesland ook deelnemen aan de
dagcompetitie, aldus Johannes Miedema.
5.

Communicatie
Met betrekking tot het adressenbestand van het gewest een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Met name het district Twente kende wijzigingen ten aanzien van de
competitie en PK wedstrijdleiding. Alex ter Weele zal dit wijzigen.
Met betrekking tot de medailleverdeling binnen het gewest is binnen het de
gewestelijke commissie besloten dat dit zowel voor de dag- als de avondcompetitie
beheerd zal gaan worden door secretaris Chris Jansen.

6.

Wat verder ter tafel komt
Wordt geen gebruik van gemaakt

7.

Rondvraag
Mario van de Laan (district Groningen/Drenthe) heeft grote problemen met de
kledingvoorschriften binnen de KNBB. Met name bij een NK wordt er maar wat
aangerommeld door de deelnemers. De kledingeisen zijn bij iedereen binnen de KNBB
bekend en daar dient men zich aan houden is het duidelijke antwoord vanuit de
vergadering.
- Franco Lorijn (district Berkel & Slinge) merkt op dat voor de DF dames 2e klasse
geen medailles zijn ontvangen. Middels voorzitter WS zal dit besproken worden tijdens
de commissie Breedtesport.

8

Sluiting
Namens de gewestelijke commissie bedankt Chris Jansen alle aanwezigen voor de
prettige manier van vergaderen en wenst een ieder, na de mededeling dat de Najaarsvergadering in december in Hattem wordt gehouden, een prettig en succesvol seizoen
2012/2013.

Chris Jansen, secretaris Gewest Noord-Oost Nederland
Telefoon: 0543 – 474200 / 06 – 13670536
Email: c.jansen@knbb-gewestnon.nl
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