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Aanwezig/Afwezig: zie presentielijst 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. D. van Wier, opent om 19.35u de vergadering en heet een 

ieder welkom. De vergadering gedenkt in een ogenblik van stilte de leden die 
ons in het afgelopen seizoen ontvallen. Wegens ziekte heeft dhr. A. Veenstra 
zich op het laatste ogenblik afgemeld. 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- Afgelopen seizoen hebben twee nieuwe verenigingen: BV ‘t Wite Hus en BV 

Spoorzicht meegespeeld in de competitie. Door omstandigheden zal het team 
van Spoorzicht niet meer meespelen in komend seizoen. Één vereniging is 
opgeheven: De Stadsherberg te IJlst. Er zijn twee nieuwe verenigingen in 
oprichting: BV TOG en BV Lekkum. Verder zijn er plannen tot oprichting van 
een nieuwe vereniging te Balk. 

- Vz kijkt terug op de zeer geslaagde nationale finale 3-banden te Lollum en 
bedankt BV Lollum/Waaksens voor de uitstekende organisatie. 

- Ook de arbitersvereniging wordt bedankt voor de gezellige middag/avond bij 
Cue Action/N-Joy te Drachten. M.n. Fokke Keuning voor de organistatie. 

- Het is gebruikelijk dat tijdens de voorjaarsvergadering de kampioenen 
gehuldigd worden. Helaas zijn niet alle bekers beschikbaar. Vz. vraagt de 
verenigingen nogmaals met klem om de bekers vooraf in te leveren zodat ze 
tijdens de vergadering aan de nieuwe kampioenen uitgereikt kunnen worden. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Brief van BV Britsum aangaande het tijdig uitnodigen voorwedstrijden. BV 

Britsum constateert dat uitnodigingen soms een week voor de wedstrijden 
ontvangen worden. Hierdoor is het voor spelers soms te laat om andere 
afspraken te. kunnen verzetten waardoor ze noodgedwongen moeten afzien 
van deelname. Gevraagd wordt om tenminste 14 dagen aan te houden voor 
de uitnodigingen. Het bestuur zegt toe dit na te streven. Het blijft evenwel 
noodzakelijk dat de verenigingen hierin meewerken door tijdig alle 
noodzakelijke gegevens door te geven aan de PK-competitieleider. 
 

- Brief BC Akkrum aangaande partijlengte 3-banden 3e klas. BC Akkrum stelt 
dat de duur van de partijen in 3-banden 3e klas soms eindeloos lang duren. 
Dit werkt demotiverend op spelers en is bezwaarlijk voor tellers/schrijvers . 
Voorgesteld wordt om de partijlengte te beperken in caramboles en/of 
beurten. In de daarop volgende discussie blijkt de meerderheid van de 
vergadering hiermee in te stemmen. Het volgende voorstel wordt 
aangenomen: 
 
BESLUIT:  
tijdens de voorrondes 3-banden in de PK-competitie in het distrikt Friesland 
geldt een verkorte partijlengte voor de 2e en 3e klasse: 
3-band klein 3e klasse: 15 caramboles, maximaal 45 beurten; 
3-band klein 2e klasse: 25 caramboles, maximaal 60 beurten. 
Voor de overige klassen 3-band klein gelden de normale regels zoals 
beschreven in het wedstrijdreglement  (WR) van de KNBB. 
 

- Brief BC ’t Centrum aangaande tijdige publicatie uitslagen. BC ’t Centrum 
verzoekt mede ivm afspraken met een sponsor om tijdige bekendstelling van 
uitslagen en tussenstanden. Deze kwamen afgelopen seizoen niet regelmatig 
en waren niet actueel. Het is voor veel verenigingen en voor de biljartsport in 
zijn algemeen belangrijk om de “buitenwereld” op de hoogte te houden van 
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biljartresultaten. Het verwerken van de uitslagen kan alleen maar goed 
gebeuren indien de teams of verenigingscompetitieleiders de uitslagen tijdig 
(dus direkt) doorgeven. Vanuit de vergadering wordt gesteld dat de uitslagen 
ondanks het soms te laat binnenkomen van de resultaten toch gepubliceerd 
kunnen worden. Dan maar met één of meer ontbrekende uitslagen. Dit is altijd 
nog beter dan helemaal niets. 
Voor het komend seizoen zal de competitieleiding voor zowel de PK als voor 
teams gedaan worden door Dhr. Johannes Miedema. Mede door zijn direkte 
contacten met de webmaster van onze site zal het komend seizoen 
verbetering plaatsvinden en zullen de voornoemde wensen daarin zo veel 
mogelijk meegenomen worden. 
 

- Brief KNBB over een introductie van een nieuwe wedstrijdvorm 3-banden 
klein. Bedoeling van de KNBB is om een “Grote Prijs Driebanden Klein” in het 
leven te roepen. Deze toernooivorm staat open voor iedere biljarter, lid of 
geen lid van de KNBB. Het aantal regels is zoveel als mogelijk beperkt. Er zijn 
geen kledingeisen, geen arbiters, alleen gezellig driebanden. Er wordt 
gespeeld in drie klassen (a, b, c) met respectievelijke gemiddelden boven 
0.750, tussen 0,450 en 0.750 en beneden 0.450 met partijlengten van 30, 20 
en 15. De toernooivorm is knock-out. De “Grote Prijs” evenementen worden 
liefst regionaal gespeeld (per distrikt of zelfs stad). Deelname kost 5 euro en 
iedere deelnemer wordt lid van de KNBB (zonder verplichtingen). 
I.v.m. omstandigheden was niemand van het distriktsbestuur in de 
gelegenheid om de informatiedag over dit onderwerp bij te wonen. Het bestuur 
zal de ontwikkelingen hierover volgen. 
 

4. Verslag van de jaarvergadering van 3 mei 2006 
- Er zijn geen klachten over de (tijdige) ontvangst van de notulen. De 

toegezegde verbetering is blijkbaar goed zo. 
- Punt 7b: in het verslag ontbreken de namen van de kampioenen. 

Punt aanvullen met: 
De kampioensteams van seizoen 05/06 zijn: 

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

- Tijdens de vergadering wordt nog opgemerkt dat hetgeen besproken is over 
verkorte partijen tijdens 3-band klein niet voldoende is verwoord. Er is geen 
besluit beschreven. Vz. licht toe dat er toen ook nog geen besluit genomen is. 
Dit had o.m. te maken met de vraag of dit reglementair mogelijk was. Er 
moest eerst nog overleg met het sectie carmbole en met naburige distrikten 
plaatsvinden. Dit is inmiddels gebeurd en er zijn geen belemmeringen om een 
distriktsreglement hierop toe te passen. Zoals voorheen besproken tijdens de 
behandeling van de brief van BC Akkrum wordt dit nu wel vastgelegd. 

- Verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Financieel verslag 
- Iedereen heeft het financieel verslag bij de uitnodiging ontvangen. 

Penningmeester (Pm) W. Oosterhof geeft toelichting op vragen. 
- V: er staan wel reiskosten arbiters. Welke inkomsten staan daar tegenover.  
- A: Pm legt uit dat er geen inkomsten zijn voor arbiters. Voor 

distriktswedstrijden waarvoor arbiters aangewezen zijn worden alleen de 
reiskosten vergoed. I.g.v. regionale of andere KNBB wedstrijden wordt de 
KNBB vergoeding daarvoor direkt doorgestuurd naar de organiserende 
vereniging. 

- V: Het financieel verslag lijkt wat summier. Er ontbreekt een balans b.v. 
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- A: Het distrikt heeft geen bezittingen (en dus ook geen afschrijvingen). Het 
geheel is dus meer een overzicht van inkomsten en uitgaven. De banksaldo’s 
staan overigens wel op het overzicht. 

- De kascommissie, bestaande uit BV Cue Action (Drachten) en BV De 
Klameare (Workum) 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 Lollum/W en BC Akkrum. 

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

De resultaten zijn verzameld in een bundel welke voor iedere vereniging 
beschikbaar is. Dhr. Miedema wijst er nogmaals met klem op dat een 
(uitgestelde) promotie pas geldig is als de speler getekend heeft. Bij het 
ontbreken van de handtekening mag hij de promotie niet toekennen. 
Opnieuw waren er weer (te) veel afzeggingen in de voorrondes. Dit seizoen 11 
%. (Libre hoofdklasse zelfs 50%). Dat maakt het erg moeilijk voor de 
wedstrijdleider van het distrikt en van de organiserende vereniging. Hierdoor 
ontstaat er soms een onevenwichtige verdeling waardoor er te grote of te 
kleine poules ontstaan. Ook de verdeling tussen gasten en eigen spelers komt 
daardoor soms niet goed uit. In overleg met het bondsburo, waar men tegen 
soortgelijke problemen aanloopt, zal er een andere manier van inschrijving en 
verdeling toegepast gaan worden. 
 

- Teams: Dhr. A. Veenstra noemt de kampioensteams. 
De kampioensteams van seizoen 06/07 zijn: 

klasse B1/B2: N-Joy 1; 
klasse C1: Dronrijp; 
klasse C2/C3: De Friesche Club 2; 
klasse C4/C5: Vriendenkring 

 
- Voor enkele kampioensteams is er een beker welke aan de 

vertegenwoordiging van betreffende vereniging wordt uitgereikt. De 
ontbrekende bekers zullen (na inlevering) zo spoedig mogelijk aan de 
kampioenen uitgereikt worden. Alle kampioenen krijgen warme bijval uit de 
vergadering. 
 

7. Bestuursverkiezing 
- Vz. staat stil bij het bestuursjubileum van dhr. J. Miedema. Hij zit al sinds 7 

mei 1992 in het bestuur en heeft als wedstrijdleider steeds prima werk 
geleverd. Zijn inzet is een steunpunt voor het hele distrikt en daarbuiten. Onze 
dank daarvoor. De vergadering stemt met luid applaus hiermee in. 

- Aftredend en herkiesbaar zijn dhr. W. Oosterhof en dhr. A. Veenstra. Dhr. W. 
Oosterhof is herkiesbaar en wordt onder applaus met algemene stemmen 
herkozen. Dhr. A. Veenstra is niet herkiesbaar. Het bestuur vindt het niet 
nodig om nu het bestuur aan te vullen omdat dhr. F. Keuning vorig jaar extra 
in het bestuur gekomen is voor arbiteraangelegenheden. Wel krijgt dhr. 
Keuning nu volledig stemrecht. De wedstrijdleiding voor teams wordt 
overgenomen door dhr. J. Miedema. Dit wordt daarmee een groot pakket. 
Binnen het distrikt zijn wel enkele leden die volgend jaar wellicht in de 
gelegenheid zijn om een functie in het bestuur te vervullen. Het pakket 
wedstrijdleiding kan dan mogelijk weer gesplitst worden in wsl-PK en wsl-
Teams. 
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8. Vaststellen wedstrijdrooster 
- Zie bijlage 
 
 
9. Verdeling finales 
- Zie bijlage 

Bijna alle finales kunnen geplaatst worden m.u.v. de regiofinale 3-band klein 
3e klasse. 

Omdat niet alle verenigingen aanwezig zijn zullen deze eerst nog gevraagd 
gaan worden. 

 
10. Reglementen 
- Bij de uitnodiging was een voorstel gevoegd over de manier en hoogte van 

sancties binnen het distrikt Friesland. Het voorstel wordt aangenomen. 
- Ook bij de uitnodiging was een voorstel gevoegd over maatregelen bij 

(vermeend) onsportief gedrag. Ook dit voorstel werd aangenomen. 
- Er wordt gevraagd of kledingeisen nog steeds van toepassing zijn. Dit is m.n. 

een probleem voor tellers/schrijvers die niet voor de bond spelen en derhalve 
ook geen clubtenue hebben. Na enige discussie komt de vergadering tot 
overeenstemming: 
Spelers dienen te allen tijde volgens de reglementen gekleed te gaan. Dit 
staat beschreven in WR artikel 6009.  
Het distrikt verleent toestemming om tijdens voorrondes in het distrikt te 
spelen: 

a. In overhemd of poloshirt (geen T-shirt) met korte mouw; 
b. zonder strik of das en daarmee gepaard met alleen het bovenste 

knoopje open; 
c. met opgerolde lange mouwen van het overhemd tot boven de 

elleboog. 
Deze dispensatie mag niet leiden tot een slordige of slonzige verschijning. 
Ook dienen spelers van dezelfde vereniging gelijk gekleed te gaan. 
Voor tellers/schrijvers is verenigingstenue verplicht tenzij betrokkene hier niet 
over kan beschikken. In dat geval wordt wel een donkere broek, sokken en 
schoenen verwacht en nette bovenkleding. 
Steeds geldt dat spelers en tellers/schrijvers netjes gekleed dienen te zijn en 
geen aanstoot mogen geven. 

 
11. Rondvraag 
V.   BV Lollum/W: hoe zit het met opgegeven moyennes van b.v. nieuwe teams? 
A. Dit is terug te vinden in het WR. Als van spelers geen moyennes bekend zijn 

dienen zij deze d.m.v. 5 partijen zelf vast te (laten) stellen. Na 5 
competitiewedstrijden worden de moyennes beoordeeld op correctheid en 
indien nodig naar boven toe bijgesteld. Bovendien wordt de zgn 20% regel 
(10% bij 3-banden) toegepast. Dit houdt in dat een speler die meer dan 20% 
speelt boven zijn opgegeven gemiddelde (10% voor 3-banden) gecorrigeerd 
kan worden in zijn reeds gespeelde wedstrijden. 

V. BV Lollum/W: zijn er regels voor als er meerdere teams van dezelfde 
vereniging in dezelfde poule spelen. Het zou kunnen dat de eindpositie door 
het uitstellen en als laatste spelen van deze teams tegen elkaar beïnvloed 
wordt. 

A.  Ook hierover zou het CR uitsluitsel kunnen geven maar het bestuur weet niet 
direkt het antwoord hierop. Om dit te voorkomen zou het wenselijk zijn dat 
teams van dezelfde vereniging in dezelfde poule zo vroeg mogelijk tegen 
elkaar spelen. 

V. BV Lollum/W: in aansluiting hierop de vraag of en hoe lang uitslagbepalende 
wedstrijden uitgesteld kunnen worden. 
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A.  Ook hier weet het bestuur niet direkt het antwoord maar ook hier geldt dat 
beïnvloeding van de einduitslag voorkomen dient te worden. 

V.  BV Kiekenhof: kunnen de uitslagen van regiowedstrijden (en hoger) op de 
website geplaatst worden. Er is veel belangstelling voor de resultaten van 
spelers die dit halen. 

A.  Wsl dhr. Miedema zegt dat dit kan en dat hij hiervoor zal zorgen. 
V.  BV De Bleek: graag de uitslagen wekelijks actualiseren ook al zijn niet alle 

uitslagen binnen. 
A.  Wsl: (zie ook punt 3, 3e streepje). Dit wordt komend seizoen nagestreefd. 
V.  BV Bargebeck: het is voorgekomen dat het B1 en B2 team tegelijk thuis 

speelde. Kan dit voorkomen worden? 
A.  Wsl: daar wordt steeds rekening mee gehouden maar kan door verschuiven 

of uitstel van wedstrijden niet altijd voorkomen worden. 
V.  Dhr. S. Koning heeft in het gastenboek van De Friesche Club de vraag 

gezien of wedstrijden in de 3-band A-klasse ongelimiteerd uitgesteld kunnen 
worden? 

A.  Het bestuur gaat niet in op vragen uit gastenboeken. 
 
Dhr. F. Keuning, arbiteraangelegenheden, zegt dat enkele verenigingen de 
arbitervergoeding nog niet hebben voldaan. Graag z.s.m. doen dan kan dit 
seizoen afgesloten worden. 
 
 
12. Sluiting 

Voorzitter sluit om 22.20 u de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 
 


