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Aanwezig/Afwezig: zie presentielijst 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. D. van Wier, opent om 19.30u de vergadering en heet een 

ieder welkom. De vergadering gedenkt in een ogenblik van stilte de leden die 
ons in het afgelopen seizoen ontvallen zijn met name noemt hij arbiter Theo 
Rink en de voorzitter van Cue Action, Koop Dam. 

- De agenda wordt gewijzigd door het toevoegen van een extra punt ivm met 
het uitreiken van de sportpassen door een afvaardiging van de KNBB. 

 
2. Mededelingen bestuur 
- Met vreugde kan het bestuur meedelen dat te Twijzelerheide een nieuwe 

vereniging in oprichting is. Gevraagd wordt naar de benodigde formulieren. 
Secretaris zegt toe deze te zullen opvragen bij het bondsbureau. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen relevante ingekomen stukken. 
 
4. Extra ingebracht punt: toelichting op nieuwe sportpassen en financiële 

status van de KNBB 
- Mevr. Nynke Straatsma, PR medewerkster van de KNBB, geeft een 

toelichting over de nieuwe sportpassen. Aan deze passen zijn veel voordelen 
verbonden. Ook is de pas een aansluiting bij de andere verenigingen en 
bonden welke zijn aangesloten bij de Nederlandse Spotbond. De KNBB is 
hiermee actief bezig met ledenwerving. Er wordt verder ingegaan op de 
verdere voordeelacties voor nieuwe leden van e KNBB zoals bv. een 
tegemoetkoming van de bond bij aanmelden nieuwe leden. 

- Dhr. Wildrik Bouman, financieel manager van de KNBB, geeft een toelichting 
over de gezonde financiële status van de bond en vult de toelichting van 
Nynke verder aan vwb de wervingsinitiatieven en de daaraan gekoppelde 
beloningen. De noodzakelijke lening, welke enkele jaren is gevraagd aan de 
verenigingen, kan nog niet terugbetaald worden maar met een doorgaande 
positief saldo van de KNBB zal dit over enkele jaren mogelijk zijn. 
 

5. Verslag van de jaarvergadering van 19 mei 2005 
- Een enkele vereniging zegt geen notulen te hebben ontvangen. De notulen 

zijn ca. 4 weken na de vergadering aan alle verenigingen toegestuurd. 
- Er wordt nogmaals gevraagd naar de versoepeling van de kledingeisen. 

Hierover is nog veel onduidelijkheid. Vz. legt uit dat de kledingeisen wel 
versoepeld zijn maar dit slechts in beperkte mate en in overleg met het 
districtsbestuur. Vorig jaar is besloten de kledingeisen binnen het district te 
handhaven. Dit houdt in :strikje voor en mouwen lang. Dhr. Wildrik merkt op 
dat in zijn distrikt Groningen en in veel andere distrikten minder stringent met 
de kledingeisen wordt omgegaan. Vz zegt toe de verzoeken om versoepeling 
meer ruimte te zullen geven. Verenigingen worden gevraagd om hun 
verzoeken daartoe bij het distrikt in te dienen. 

- In aanvulling op dit onderwerp wordt gemeld dat de KNBB niet bepaald toeziet 
op de handhaving van kledingeisen met name in geval van gevoerde reclame. 
Bij de nationale finales voor teams in Nieuwegein 2005 liepen teams rond in 
ruim “versierde” tenues met duidelijk meer reclame dan is toegestaan. Het 
leken wel wandelende “kerstbomen”. Dhr. Wildrik van de KNBB herkent de 
situatie en trekt zich de kritiek aan. Hij geeft aan dat de KNBB dit niet in de 
hand heeft maar dat deze verantwoordelijkheid ligt bij de sectieraden. Hij zal 
deze kritiek bij sectieraad Carambole melden. 

 
6. Financieel verslag 
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- Er lijken enkele foutjes in de begroting 2006 te zitten maar dit wordt 
veroorzaakt doordat er blijkbaar twee versies in omloop zijn. In de laatste en 
goede versie kloppen de bedragen. 

- De kascommissie, bestaande uit BV Peter Stuyvesant (Wolvega) en BV Jan 
Wiemers (Dokkum) heeft de gevoerde boekhouding gecontroleerd en in orde 
bevonden. 

- De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn prima 
inspanningen. 

- De nieuwe kascommissie bestaat uit de twee in verenigingsnummer volgende 
leden: BV Cue Action (Drachten) en BV De Klameare (Workum). 

 
7. Overige verslagen: 
a. PK’s: Dhr. J. Miedema geeft een samenvatting over het afgelopen seizoen. 

De resultaten zijn verzameld in een bundel welke voor iedere vereniging 
beschikbaar. Vanuit de vergadering wordt aangevuld dat Mike Luong zijn 
partij in één beurt uitmaakte. 
De moyennegrenzen voor het 3-banden zijn aangepast. 

- 1e klasse:   0,55 – 0,75 
- Hoofdklasse: 0,75 – 1,00 
- Xtra klasse: 1,00 – 1,50 

b. Teams: Dhr. A. Veenstra noemt de kampioensteams. 
De kampioensteams van seizoen 05/06 zijn: 

klasse B1/B2:   
klasse C1:   
klasse C2/C3:  
klasse C4/C5:  

 
Voor alle kampioensteams is er een beker welke onder applaus aan de 
vertegenwoordiging van betreffende vereniging wordt uitgereikt. 
 

8. Bestuursverkiezing 
- Aftredend en herkiesbaar zijn dhr. D. van Wier en dhr. J. Miedema. Beiden 

worden onder applaus met algemene stemmen herkozen. 
 
 
9. Vaststellen wedstrijdrooster 
- Zie bijlage 
 
 
10. Verdeling finales 
- Zie bijlage 

Toelichting: Dronrijp staat BS 2e klasse af aan Akkrum mits zij die volgend 
jaar krijgen. Akkrum heeft zijn wensen opgestuurd maar deze zijn niet (op 
tijd) 

ontvangen bij de competitieleider. 
 

11. Reglementen 
- n.a.v. enkele onduidelijkheden over de volgorde van spelen tijdens 

teamwedstrijden ontstaat een kleine discussie waarin voor- en nadelen 
toegelicht worden om de wedstrijd, indien mogelijk, op twee tafels te spelen. 

- Voordelen zijn: tijdwinst. Door het spelen op twee tafels zijn de wedstrijden 
eerder afgelopen zodat teams ook bij grotere reisafstanden en/of slecht weer 
tijdig thuis kunnen zijn. 

- Nadelen: te weinig tellers/schrijvers: een extra tafel betekent ook een extra 
teller/schrijver. Dit is door de thuisvereniging niet altijd op te lossen. Zeker 
indien er een team met 2 spelers komt spelen. Dan zijn 4 van de 5 spelers 
tegelijk aan het spelen. Het is zeker niet de bedoeling dat een speler tijdens 
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zijn wedstrijd ook telt of schrijft. De belangstelling voor een partij kan gering 
zijn en leiden tot onverdoende aandacht voor de prestaties van de spelers. 
Nog een mogelijk nadeel is dat, indien de beide eerste wedstijden gewonnen 
zijn, de derde partij geen betekenis meer heeft voor de wedstrijduitslag. Er 
wordt dan nog slechts gespeeld voor de eer en het (persoonlijke) 
gemiddelde. Hierbij is beïnvloeding van het persoonlijk moyenne mogelijk. 

- BESLUIT: Binnen het distrikt Fryslân geldt dat bij 3-persoonsteams en 2 
beschikbare tafels, de 1e partij op één tafel wordt gespeeld en de 2e en 3e 
partij gelijktijdig beginnen op 2 tafels. Dit slechts dan indien er voldoende 
tellers/schrijvers beschikbaar zijn. Het dient steeds te worden vermeden 
spelers zelf moeten tellen/schrijven. Afwijking van deze regel is mogelijk mits 
beide partijen vooraf hiermee instemmen. 

 
12. Rondvraag 
V.   BV De Bleek (JS): wat is gereglementeerd over uiterlijk aanvangstijden van 

partijen? Het wordt wel eens nachtwerk. 
A. Na 23.30u niet meer beginnen met een partij. Voor het uitspelen van de 

wedstrijd dient een nieuwe dag/avond afgesproken worden i.o.m. de 
distriktwedstrijdleider. Indien dit i.v.m. reserveren van de speelruimte niet 
mogelijk is kan i.o.m de distriktwedstrijdleider een alternatieve lokatie 
gekozen worden 

V. BV Lollum/Waaksens (AvdV):  de uitslag van 3e kl. 3-B stond niet helemaal 
op de website. 

A.  Met de webmaster zal contact opgenomen worden om het euvel te 
verhelpen. 

V. BV Lollum/Waaksens (LvdG): kunnen de uitslagen niet sneller op de website 
komen. Nu staat er heel lang hetzelfde. 

A.  Dhr. A. Veenstra vraagt of de teamuitslagen eerder doorgegeven kunnen 
worden. Dan kan hij de website beter aktueel houden.  
Dhr. Spaargaren voegt de wens toe om elke week de uitslagen te verversen 
en alle teamleiders met telefoonnummers bekend te stellen. Bij verplaatsen 
van wedstrijden of andere zaken kan dan direkt met betrokken 
wedstrijdleiders overlegd worden. 

V.  BV T. Bild (vO): graag de notulen eerder toesturen. Deze waren erg laat. 
A.  De notulen zijn binnen 4-6 weken na de vergadering gestuurd. Ook deze keer 

is het streven deze binnen 4-6 weken naar de verenigingen te sturen. 
V.  BV Jan Wiemers (tL): hoe worden de regels voor versoepeling van de 

kledingeisen toegepast? Wat mag wel en wat niet? 
A.  (Zie ook punt 5). De regels ten aanzien van kleding zijn inderdaad versoepeld 

maar niet totaal vrij. Vorig jaar is er afgesproken om niet direkt alle eisen te 
laten vallen, maar nog een jaar de geldende (oude) eisen te handhaven. 
Inmiddels wordt in diverse distrikten heel soepel omgegaan met de 
kledingeisen. Het bestuur wil daarom meewerken aan enige versoepeling 
voor zover dit binnen de nieuwe kledingeisen mogelijk is. Dit geldt echter 
alleen binnen distrikt Friesland. Het bestuur heeft geen zeggenschap over 
andere distrikten. Indien KNBB-wedstrijden buiten het distrikt gespeeld 
worden zoals regio- of nationale finales, dienen de spelers volledig en correct 
gekleed te zijn. Dus mogelijk met strikje voor en niet in overhemd, maar met 
vestje of trui. 

V.  Dhr. S. Koning: Wat zijn de resultaten van de gehouden actie om een 
bandstootcompetitie te beginnen? 

A.  Er is op de enquête geen enkele reactie binnengekomen. Het bestuur trekt 
daaruit de conclusie dat dit niet leeft in distrikt Friesland. 
V.  Mw. H. Koning vraagt of er op de website een stukje over de arbiters kan 
komen met relevante gegevens. 
A.  Bestuur zal dit opnemen met de webmaster. 
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Dhr. Wildrik gebruikt de rondvraag om nog enkele mededelingen namens de 
KNBB te doen: 
- De KNBB zal de statuten collectief laten passeren en goedkeuren. Zij draagt 

daarvoor de kosten. Distrikten kunnen afwijken maar dan moeten zij zelf de 
kosten dragen. 

- De nieuwe website van de KNBB zal per 10 juni actief gemaakt worden. 
Mutaties kunnen dan ook rechtstreeks via de website gemaakt worden. Wel 
steeds het distrikt inlichten over de mutaties. 

- De KNBB zal het contract met Biljart Totaal niet verlengen per 31 december 
2006. De (verenigings)abonnementen op BT zijn collectief door de KNBB 
opgezegd. De KNBB zal een eigen blad gaan uitgeven welk 6 á 7 keer per 
jaar verschijnt. De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per lid. Dit is voor kleine 
verenigingen goedkoper omdat ze nu niet meer de verplichte minimale 
afname hoeven te doen. 

 
13. Sluiting 

Voorzitter sluit om 22.35u de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 
 


