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Notulen van de algemene leden vergadering van de KNBB District Friesland d.d. 

25 augustus 2020 te Lollum 

 

Aanwezig: Friesche Club, Dronrijp, de Bleek, Pieter Stuyvesant, Jan Wiemers, Cue 

Action, Lollum/Waaxens, Britsum, Gorredijk, de Bargebeck, DBC Sneek, Nea 

Tocht, N-Joy, de Bosk, Lekkum, TOG, Biljartschool Dirk van der Veen, de 

Herberch van Nijlân, de Kaldeklets, Krul Woudsend, Noordeinde Workum en de 

Nostalgie. 

Afwezig met kennisgeving: de Noorderling, de Klameare, Akkrum, de 

Trochstompers, de Smidte, ’t Skoat, Spider en de Stins. 

Afwezig zonder kennisgeving: Rondom en de Bierhalle. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:36 uur en heet iedereen van harte 

welkom. Er volgt een korte stilte ter nagedachtenis aan leden die afgelopen seizoen 

zijn overleden. Er zijn twee huishoudelijke mededelingen: 

1. Iedere vereniging krijgt twee consumpties op kosten van het district. 

2. Het verzoek is dat de vereniging die een vraag en/of mededeling heeft, zich 

van tevoren bekend maakt. Dit maakt het voor de notulist makkelijker. 

We hebben een bijzonder seizoen achter de rug vanwege het virus Covid-19. De 

competitie is niet uitgespeeld en we moeten maar zien wat het nieuwe seizoen gaat 

brengen. We hopen dat we straks, met passende maatregelen, weer kunnen 

biljarten. De landelijke KNBB heeft een protocol gemaakt met betrekking tot 

Covid-19. Het district volgt dit protocol. Het verzoek aan alle afgevaardigden van 

de verenigingen is om de presentielijst te tekenen. Na agendapunt 6 volgt een korte 

pauze. Agendapunt 9 wordt onderverdeeld in 9a (pk’s) en 9b (competitie). Daarna 

wordt de agenda vastgesteld. 

2.  Mededelingen bestuur 

Het bestuur van de arbitersvereniging bestaat thans uit slechts twee leden, te 

weten Arend Bonnema en Anneke van der Vries. Dat is onvoldoende om te kunnen 

vergaderen. Daarom wordt besloten dat Arend Bonnema voortaan aanwezig zal 

zijn bij de bestuursvergaderingen als afgevaardigde van de arbitersvereniging. 

Anneke van der Vries wordt de nieuwe penningmeester van het district. Daarom 

zal zij, tijdens bestuursvergaderingen van het district, niet tevens optreden als 

afgevaardigde van de arbitersvereniging. 
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3. Ingekomen stukken 

Stan Krul heeft d.d. 13 augustus 2020 een e-mail naar het bestuur gestuurd met 

betrekking tot Covid-19. Het bestuur heeft d.d. 22 augustus 2020 geantwoord op 

deze mail. 

4. Notulen ledenvergadering d.d. 22 mei 2019 

Deze notulen worden niet behandeld, gezien het feit dat het notulen betreft van de 

ledenvergadering met het oude bestuur. 

5. Financieel 

Anneke van der Vries krijgt het woord. Zij heeft het financieel verslag (door Wietse 

Oosterhof gemaakt) uitgedeeld aan alle afgevaardigden van de verenigingen. Er 

zijn geen vragen over het financieel verslag. Het declaratieformulier reiskosten 

voor de arbiters wordt kort besproken. De kascontrole is uitgevoerd door Lekkum 

en Cue Action. Fokke Keuning geeft aan dat dat er geen onregelmatigheden zijn 

geconstateerd en bedankt de penningmeester. De vergadering verleent decharge 

aan het bestuur. De nieuwe kascommissie bestaat uit de verenigingen Lekkum en 

TOG. 

De vergoeding die verenigingen ontvangen voor het organiseren van finales is 

thans als volgt geregeld: 

 Districtsfinale met 6 deelnemers: € 150,=. 

 Districtsfinale met 8 deelnemers: € 180,=. 

 Gewestelijke finale: € 150,=. 

Van genoemde vergoedingen dragen de verenigingen € 30,= af aan de 

arbitersvereniging. Het voorstel is dat verenigingen geen vergoeding meer hoeven 

af te dragen aan de arbitersvereniging. De KNBB District Friesland zal per finale 

€ 20,= overmaken aan de arbitersvereniging. Daarnaast zal de arbitersvereniging 

per jaar een bedrag ontvangen van € 500,=. Alles verenigingen gaan hiermee 

akkoord. 

6. Wedstrijdzaken, arbitrage, wedstrijdverslagen en huldigen 

kampioensteams 

Wedstrijdzaken persoonlijke kampioenschappen 

Gerard bedankt verenigingen, spelers, wedstrijdleiders, schrijvers en arbiters voor 

het afgelopen seizoen. Hij vertelt over het rumoerige seizoen wat we achter de rug 

hebben. Het programma Biljartprof is de nieuwe software voor de persoonlijke 

kampioenschappen. Alles wat met biljarten heeft te maken is op dit nieuwe 

programma te vinden. Het was eerst even wennen, maar inmiddels heeft Gerard 

het goed onder de knie en is er prima mee te werken. We weten helaas niet, 



 

3 

 

vanwege Covid-19, hoe het seizoen 2020/2021 gaat lopen. In de klassen met 

intervallen werd er afgelopen seizoen gekeken naar matchpunten en percentage 

caramboles. In het nieuwe seizoen wordt er gekeken naar matchpunten en 

percentage moyenne. De directe promotie, halve degradatie en 10% regeling zijn 

afgeschaft. Vanwege Covid-19 worden er in de hoofdklasse libre, driebanden, 

bandstoten en driebanden groot overgangsklasse geen 6 maar 4 wedstrijden 

gespeeld. In alle klassen (klein en groot) driebanden wordt een maximum aantal 

beurten ingevoerd van 60. Tijdens voorronden tweede- en derde klas driebanden 

klein, derde- en vierde klas libre, tweede- en derde klas bandstoten en eerste klas 

driebanden groot, wordt er gespeeld zonder arbitrage aan tafel. Dit geldt ook voor 

alle wedstrijden in de dag- en avondcompetitie. Dit betekent dat de schrijver telt 

en schrijft. Het aantal aanmeldingen voor de voorronden is gedaald met 16% ten 

opzichte van het afgelopen seizoen. Tammo Bijlsma is Nederlands kampioen 1e 

klasse bandstoten geworden in het seizoen 2018/2019. 

Arbitrage 

Arend Bonnema geeft aan dat er nog 27 actieve arbiters zijn. De verdeelsleutel is 

1 arbiter per 10 bondsleden, maar die wordt niet nageleefd. Als dit zo blijft dan 

zullen we eventueel sancties op moeten leggen, want we hebben nu eenmaal 

arbiters nodig. Verenigingen die hier niet aan voldoen, moeten bij aanvang van het 

nieuwe seizoen (2020/2021) in september 2020 leden opgeven die de cursus arbiter 

1 of 2 gaan volgen. Deze cursus zal starten in oktober 2021 en februari 2022. Indien 

verenigingen voorafgaand aan het seizoen 2021/2022 niet voldoen aan deze regel, 

dan kunnen zij geen leden opgeven voor persoonlijke kampioenschappen. De 

verdeelsleutel voor arbiters komt op de agenda van de volgende algemene 

ledenvergadering. Verder raadt Arend Bonnema aan dat wijzigingen zo snel 

mogelijk worden doorgegeven. Denk aan arbiters die ziek of overleden zijn. 

Teamcompetitie 

Louis vertelt over de competitie en bedankt alle teamleiders. Het Belgische 

systeem is ingevoerd. Dit houdt het volgende in: bij iedere 10% van de te maken 

caramboles krijgt een speler 1 punt. Speelt de speler gelijk, dan krijgt hij 1 punt 

en bij winst 3. Het spelen boven het moyenne levert 3 punten op. Dit betekent dat 

een speler maximaal 15 punten kan behalen in een partij. Eerst leverde dit 

systeem nogal wat negatieve reactie op, maar inmiddels is dat veranderd in 

positieve acceptatie. Er zijn een paar conflicten geweest, maar die konden met 

gesprekken worden opgelost. Er zijn geen boetes opgelegd, alleen enkele 

waarschuwingen uitgedeeld. De teamleiders wordt zoveel mogelijk vrijheid 

gegeven, maar wel met inachtneming van de reglementen. Teams kunnen zich nu 

online inschrijven. Dat verloopt allemaal prima. Het verplaatsen van data moet 

altijd in overleg met de tegenstander gebeuren. De Kaldeklets heeft dispensatie 
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gekregen om in de C1 te mogen spelen. Het bestuur heeft besloten dat er een 

maximum aantal beurten wordt ingevoerd van 60. Dit geldt voor A1, B1 en B2. Als 

het maximum van 60 beurten wordt bereikt is er geen winnaar. Dat betekent dat 

er geen 2 punten extra voor winst kunnen worden behaald. Er ontstaat rumoer in 

de zaal. Daarom wordt de vergadering gevraagd wat zij er van vinden dat er toch 

een winnaar wordt bepaald als een partij niet na 60 beurten is uitgespeeld. Het 

blijkt dat een ruime meerderheid van de verenigingen, 10 tegen, 7 voor en 5 

onthoudingen, hier tegen is, maar het aantal gewogen stemmen kunnen niet 

worden geteld. De notulist weet niet welke vereniging voor of tegen heeft gestemd. 

Op grond van de statuten moet een stem van een vereniging worden 

vermenigvuldigd met het aantal bondsleden dat een vereniging op 1 januari 

voorafgaande aan de vergadering telde. Volgend jaar wordt hier opnieuw over 

gestemd. Dirk van der Veen vindt het een slecht plan dat dispensatie wordt 

verleend om in de C1 te mogen spelen. Het gevolg kan volgens hem zijn dat C1-

spelers opstappen. Theo Huitema vraagt of de dagcompetitie ook later in het 

seizoen kan beginnen. Het antwoord is nee, want alle wedstrijden zijn al gepland. 

7. Districts Competitie Reglement en Districts Competitie Reglement 

Dagbiljarten 

Jaap Spaargaren is gestopt met de adviescommissie. Andries Overwijk doet dit nu 

alleen. Er zijn geen reacties ontvangen op het gewijzigde Districts Competitie 

Reglement. Daarom treedt het gewijzigde reglement in werking het nieuwe 

seizoen. Het voorstel is volgend seizoen een maximum aantal teams per 

competitie/klasse in te voeren. De Bargebeck heeft geen e-mail gehad. Volgend 

seizoen komen er meer wijzigingen in de reglementen. 

8. Bestuursmutatie en verkiezing 

Peter van der Goot is aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar. Peter 

wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bewezen diensten. Anneke van der Vries 

stelt zich beschikbaar. Er zijn geen andere kandidaten. Anneke wordt benoemd. 

Er volgt applaus van de vergadering. Gerard Ketelaar is aftredend maar heeft zich 

herkiesbaar gesteld. Er zijn geen andere kandidaten. Gerard wordt met applaus 

herbenoemd. 

9. Wedstrijdkalender 

9a Persoonlijke kampioenschappen 

Gerard leest alle finales voor die er dit jaar worden gespeeld. De districtsfinale 

kader 4e klasse wordt gespeeld op vrijdag 9 en zaterdag 10 april in Britsum. 

9b Competitie (dag- en avondcompetitie) 

De competitie gaat 1 september 2020 beginnen. Jildo Keur vraagt zich af of het 

bestuur een plan van aanpak heeft als er een lockdown komt. Het bestuur geeft 

aan besluiten nemen als het zo ver is. Fokke Keuning zegt dat N-Joy 8 deelnemers 
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heeft voor een finale. Hij vindt dat, wegens Covid-19, teveel. Gerard gaat kijken 

wat hij kan doen en komt erop terug. Verder wordt de vraag gesteld of de 

dagcompetitie ook met 3 spelers kan worden gespeeld in plaats van 4. Het bestuur 

gaat dit bespreken. 

10. Rondvraag 

Dirk van der Veen heeft twee vragen: 

1. Ik vraag altijd om te antwoorden op een uitnodiging voor voorronden of 

finales, maar ik krijg niet van iedereen antwoord. Ik wil namelijk graag 

zekerheid wel of niet komt. Kan dat ook anders? Kan ik reservespelers 

uitnodigen als spelers geen antwoord geven en steunt het bestuur dit? Het 

bestuur geeft aan dat het een optie is om mensen te bellen die geen antwoord 

geven. Als er dan nog geen respons is kan een reservespeler worden 

uitgenodigd. 

2. Ik ben voorstander van een consumptiesysteem, want nu krijgen arbiters 

lang niet altijd een consumptie aangeboden van spelers. Het bestuur is hier 

al mee bezig en komt erop terug, maar wil met een goed voorstel komen. 

Anneke vindt het versturen van uitnodigingen via e-mail risicovol. Bij sommige 

accounts (denk aan Live en Hotmail) komt een e-mail van een onbekende afzender 

vaak in de spam terecht. Daardoor bestaat de kans dat mails niet worden gelezen. 

Anneke vraagt aan de leden om ook hun spam in de gaten te houden. 

11. Sluiting vergadering 

De voorzitter deelt mede dat de algemene ledenvergadering volgend jaar bij Dirk 

van der Veen is en sluit de vergadering om 22:01 uur. 

Notulist: de heer mr. S.J. (Sjoerd-Jan) Boonstra 


