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Notulen ledenvergadering 27 mei 2018 
Locatie: Café  “De Wielerbaan” te Budel 
 
Afwezig: Alle verenigingen waren vertegenwoordigd. 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur door iedereen welkom te heten. 
Hij merkt op dat de opkomst zeer goed te noemen is. 
 
Mededelingen: 
De voorzitter merkt op dat Pim Staals aan zijn knie is geopereerd en dat zijn herstel 
voorspoedig verloopt. Desgevraagd aan de leden waren er verder geen 
mededelingen.  
 
Notulen ledenvergadering 6 aug 2017: 
Omdat er geen op- of aanmerkingen waren werden deze notulen goedgekeurd. 
 
Voorstel nieuw speelsysteem met slechts een klasse: 
Vanwege de geringe deelname in klasse 1 is door het bestuur een nieuw 
speelsysteem voorbereid waarbij door alle teams een halve competitie wordt 
gespeeld met aansluitend een poulefase met poules van telkens 4 teams. 
De wedstrijdleider geeft een uiteenzetting van het voorgestelde systeem. 
Het nieuwe systeem houdt ook in dat er geen minimum te spelen moyenne meer zal 
worden gehanteerd. Bovendien is het de bedoeling om een nieuwe moyenne interval 
tabel te gaan hanteren naar het voorbeeld van de K.N.B.B. 
Voorts geeft de voorzitter uitleg over de invoering van een nieuw puntensysteem 
zoals ook wordt toegepast door de K.N.B.B. 
Er wordt ter discussie gesteld of er met drietallen of met viertallen zal worden 
gespeeld. Een voorstel om met drietallen te spelen is door de leden met 8 tegen 4 
stemmen aangenomen. 
 
Aansluitend is het nieuwe speelsysteem in zijn totaliteit ter stemming gebracht. 
Het nieuwe systeem is unaniem met 12 stemmen aangenomen. 
Aansluitend meldt de voorzitter dat het nieuwe systeem aan het einde van het 
seizoen zal worden geëvalueerd en indien noodzakelijk nog zal worden aangepast. 
 
Aanpassing van te spelen moyennes: 
Onder de leden ontstaat de vraag hoe er bij het nieuwe systeem wordt omgegaan 
met de aanpassing van te spelen moyennes. 
Na enige discussie ontstaat het voorstel om de moyennes van bekende spelers 
tussentijds niet aan te passen omdat er na de 1e ronde nog slechts 3 partijen worden 
gespeeld. 
Het moyenne van nieuwe spelers die in de voorgaande 3 jaren niet hebben gespeeld 
worden na 8 gespeelde partijen bijgesteld. 
Dit voorstel is unaniem met 12 stemmen aangenomen. 
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Instroommoment van nieuwe spelers: 
Na enige discussie stelt de voorzitter voor om instroom van nieuwe spelers toe te 
staan tot aan het begin van de 2e ronde. Omdat blijkbaar iedereen het hierover eens 
was is het voorstel zonder stemming aangenomen. 
 
Persoonlijke Competitie: 
Het systeem voor de persoonlijke competitie wordt gehandhaafd met 2 klassen. 
De nieuwe moyennetabel gaat ook gelden voor deze competitie.  
De moyennegrens zal echter jaarlijks door de wedstrijdleider zodanig worden 
bepaald dat een evenwichtige verdeling tussen beide klassen ontstaat. 
Het oude puntensysteem zal worden gehandhaafd. 
De wedstrijdleider geeft aan dat getracht zal worden om tijdens de poulefase i.p.v. 6 
partijen minder partijen te spelen. Als voorbeeld geeft hij aan de P.K. 2018 waar alle 
poules uit 5 spelers bestonden, hier was het prima mogelijk geweest om alle 
deelnemers 4 partijen te laten spelen. 
 
Kampioen der Kampioenen: 
Deze wedstrijd wordt alleen nog gespeeld tussen de persoonlijke kampioenen van 
beide klassen. Omdat het hier slechts gaat om 1 te spelen partij zal dit worden 
gespeeld op de dag van de prijsuitreiking aan het begin van de avond. 
 
Gedragsregels tijdens het spelen: 
De voorzitter vraagt om mobiele telefoons zoveel mogelijk uit te schakelen tijdens het 
spelen tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen. 
De speler die niet aan de beurt is dient netjes op zijn stoel plaats te nemen als zijn 
tegenstander aan het spelen is, dus niet rond het biljart blijven hangen of ander 
storend gedrag vertonen 
Indien een speler met de verkeerde bal dreigt te spelen mag alleen de directe 
tegenspeler hem hierop attent maken, dit is overigens niet verplicht. 
Indien een speler met de verkeerde bal stoot annonceert de scheidsrechter meteen: 
Noteren x caramboles. Dus niet eerst afwachten of de bal het al of niet doet. 
Indien de betreffende speler hierom vraagt zal de scheidsrechter hem netjes 
mededelen dat hij met de verkeerde bal heeft gespeeld. 
De scheidsrechter dient zich zodanig op te stellen dat de speler niet in zijn spel 
belemmerd wordt. De scheidsrechter schat zo goed mogelijk in hoe de speler de bal 
wil gaan spelen en stelt zich zodanig op dat hij zo goed mogelijk zicht heeft op de 
plek waar de ballen moeten caramboleren. 
 
Harold van Kuijk meld dat zij afgelopen seizoen problemen hebben gehad tijdens het 
spelen bij K.B.O. De Borgh en hierdoor geen spelers meer bereid kunnen vinden om 
uit te spelen tegen K.B.O. De Borgh. Het gaat hierbij o.a. om ten onrechte afkeuren 
van caramboles en het vroegtijdig wissen van het scorebord zodat controle niet meer 
mogelijk is. 
De voorzitter meldt dat het bestuur hier weinig aan kan doen. 
Omdat in het nieuwe seizoen de uitspelende partij dient te tellen zal dit probleem zich 
vanzelf oplossen. De wedstrijdleider stelt dat het ook kan helpen als de schrijver ook 
goed blijft opletten en zodoende de scheidsrechter kan behoeden voor het maken 
van fouten. 



 

 

Biljartkring Cranendonck 
 

 

www.bil jartkringcranendonck.nl   

 

 
Financieel verslag en verdeling prijzen in het nieuwe seizoen: 
 
De kascontrole is dit jaar geschied door De Meulen, het verslag is hierbij 
goedgekeurd. 
De penningmeester stelt het verslag ter inzage aan de leden en geeft hierbij een 
korte toelichting. Hij geeft aan dat de vermelde openstaande post inmiddels is 
opgelost. 
Ook geeft hij aan dat door het verdwijnen van de klassen in de teamcompetitie de 
prijzen in het nieuwe seizoen anders zullen worden verdeeld: 1e prijs € 100,- , 2e prijs 
€ 80,- , 3e prijs € 60,- , 4e prijs € 40,- , 5e prijs € 20,- , Hoogste Serie € 30,- , Kortste 
Partij € 30,- 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet en de duidelijke weergave. 
Dit wordt met algeheel applaus ontvangen. 
 
Opgave teams 2018 – 2019: 
De voorzitter meldt dat inschrijving uiterlijk 4 augustus dient te geschieden bij de 
wedstrijdleiding.  
 
Rondvraag: 
Peter de Goey vraagt zich af waarom bij het nieuwe speelsysteem niet is gekozen 
om de beste 4 teams in een poule te plaatsen. De wedstrijdleider geeft aan dat hier 
niet voor is gekozen omdat er dan waarschijnlijk nog maar weinig animo zal zijn bij 
de overgebleven poules omdat dit dan nergens meer over gaat. 
Er ontstaat ook discussie over de vraag of de poulegrootte naar 5 spelers zou 
kunnen. De wedstrijdleider geeft aan dat dit 1 extra speelweek kost en die tijd is er in 
de huidige situatie niet. Dit zou wel een optie kunnen zijn als er nog minder teams 
gaan deelnemen in de toekomst en als gevolg daarvan ronde 1 korter wordt. 
Dit zal ook worden meegenomen bij de evaluatie na afloop van het nieuwe seizoen. 
Harrie van de Laar vraagt of de speelvolgorde van de partijen in de teamcompetitie 
blijft zoals voorheen. De vergadering is het er over eens dat de teams dit in 
voorkomende gevallen best onderling kunnen oplossen. 
 
Aftreden / Verkiezing Voorzitter: 
Pierre Brandts stelt zich niet herkiesbaar. 
Pim Staals heeft eerder al aan het bestuur kenbaar gemaakt dat hij bereid is om 
deze functie te vervullen. 
Pim is met algehele stemmen verkozen tot voorzitter hetgeen met algeheel applaus 
werd ontvangen. Pim bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
Johan Slenders dankt Pierre Brandts voor zijn inzet voor namens de biljartkring en 
bedankt hem met een presentje hetgeen algemeen applaus opleverde. 
Pierre heeft de functie van voorzitter met overgave vervuld sinds 2006.  
 
 
Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle 
aanwezigen voor hun inbreng. 


