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Notulen van de ledenvergadering bij “De Wielerbaan” zondag 05-01-2014
Afwezig : THOF - btM
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur door iedereen welkom te heten.
Mededelingen:
De voorzitter deelt mede dat er nogal wat problemen zijn geweest tussen De Bellevue en
’t Hukske i.v.m. het verzetten van een wedstrijd.
Hij betreurt het dat inmenging van het bestuur hiervoor noodzakelijk was en dat beide
verenigingen dit niet als volwassen mensen onder elkaar konden regelen.
Jos Kuipers reageert hierop door op te merken dat de voorzitter zijn beslissing wel beter
had kunnen communiceren.
De voorzitter erkent dit en biedt hiervoor zijn verontschuldiging aan.
Notulen vorige vergadering:
Desgevraagd waren er geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
Verloop van de competitie:
Desgevraagd deelt de wedstrijdleider mede dat, afgezien van de problemen tussen De
Bellevue en ’t Hukske, de competitie tot nu toe voorspoedig verlopen is.
Deze problemen zijn overigens inmiddels afdoende opgelost.
Het invullen van de wedstrijdformulieren laat zoals altijd nog te wensen over.
Vaak klopt het ingevulde moyenne niet met het aantal caramboles en beurten.
Het is tot nu toe wel nog steeds gelukt om het recht te breien.
Opgave deelnemers persoonlijke competitie 2013:
De persoonlijke competitie start op maandag 3 februari, aanvang wedstrijden 19.30 uur. In
totaal hebben zich tot nu toe 17 personen opgegeven in de tweede klasse en 23 in de
eerste klasse.
Opgave is nog mogelijk tot uiterlijk 18 januari bij de wedstrijd leider.
De wedstrijdleider deelt mede dat er 4 avonden zijn gepland voor de voorwedstrijden.
Dit is vooral gedaan omdat de partijen in de eerste klasse vaak meer tijd in beslag nemen.
De spelers in een poule kunnen dan onderling zelf bepalen of zij het programma eventueel
in drie avonden kunnen afwerken.
Aansluitend op de finale worden wederom de wedstrijden om de kampioen der
kampioenen georganiseerd in week 14, exacte dag en locatie moet nog worden
afgestemd. Dit wordt samen met de bekendmaking van het speelprogramma mede
gedeeld.
In principe worden de kampioenswedstrijden op toerbeurt gespeeld bij de aangesloten
verenigingen. In verband hiermee wordt de verenigingen gevraag om voor 18 jan bij de
wedstrijdleider door te geven of zij dit jaar in aanmerking wensen te komen voor de
organisatie met vermelding van bijbehorende speelavond. (Week 14).
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Prijsuitreiking, Feestavond:
De prijsuitreiking vindt plaats bij Café “De Meulen” op 12 april.
Uitnodiging hiervoor zullen t.z.t. worden verstuurd aan de leden.
Rondvraag:
Jan van de Laak (De Sport) deelt mede dat correspondentie voortaan verloopt via hem.
E_mail: jan.vdlaak@hotmail.com.
Fred Kuipers (De Bellevue) deelt mede dat hij voortaan zal optreden als contactpersoon.
Pierre Geven (De Meulen) vraagt of teamwedstrijden om 19.30 uur kunnen beginnen.
De meerderheid is hier niet voor, verenigingen kunnen bij behoefte altijd zelf met de
tegenpartij overeenkomen om eerder te beginnen.
Toon Damen (De Wielerbaan) heeft vragen hoe er moet worden omgegaan bij spelen met
de verkeerde bal.
Hiervoor gelden de regels van de KNBB.
Niemand mag aanwijzingen geven over hoe een bal moet worden gespeeld, dus ook niet
indien de verkeerde bal dreigt te worden genomen.
Alleen de directe tegenspeler mag dit eventueel uit sportiviteit kenbaar maken.
Indien een carambole wordt gemaakt met de verkeerde bal anonceert de scheidsrechter:
“Verkeerde bal”.
Wordt met de verkeerde bal de carambole niet gemaakt anonceert de scheidsrechter
alleen het aantal gemaakte caramboles.
Toon Damen vraagt zich verder af of er misschien moyennegrenzen zouden moeten zijn
voor het spelen in de tweede klasse.
Na enige discussie is de conclusie dat veel verenigingen dan moeite krijgen om voldoende
spelers bij elkaar te krijgen om een team te vormen.
Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een prettige
voortzetting van de wedstrijden.

Secretaris Harrie Aarts.

