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Waardering Teams competitie
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Wedstrijdschema
Arbitrage

wedstrijdleiding
Reglementen Biljartpoint Speellokaties

Wedstrijdleiding

algemeen

Naleven

kledingreglement

Goed 79 70 64 94 72 79 36

Prima 55 65 66 49 75 67 66

Matig 17 4 12 7 6 4 38

Slecht 1 1 2 1 0 0 9

Teams competitie



Opmerkingen Teams competitie

• Kleding voorschriften (28x), niet houden aan, veel 
opmerkingen over broek en schoeisel

• M.b.t. Speellocaties (9x), roken, beperkte ruimte, arbitrage/tellen op 
lokatie niet goed, koud/niet-warm

• Wedstrijdschema (9x), onevenwichtig, te veel wedstrijden (in combinatie met 
PK’s), waarom rekening houden met schoolvakanties

• Biljartpoint (4x), vele reclame op website en gebruiksgemak
• Reglementen (2x), te streng, onduidelijk, geen communicatie over opgelegde straffen
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Waardering PK’s competitie
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Wedstrijdschema
Arbitrage

wedstrijdleider
Reglementen

Standen via KNBB-FR

website
Speellokaties

Wedstrijdleiding

algemeen

Naleven

kledingreglement

Goed 43 45 43 27 45 50 35

Prima 46 48 56 45 55 51 46

Matig 14 7 5 28 8 5 15

Slecht 2 3 0 6 0 0 8

PK's competitie



Opmerkingen PK’s competitie

• KNBB FRL Website (12x), te laat, onvolledig, 
structuur

• Wedstrijdschema (7x), communicatie matig, te veel 
wedstrijden op de avond, conflicteerd met teams 
competitie

• Locaties (6x), te weinig tafels
• Arbitrage (5x), onervaren arbiters, niet op de hoogte van reglementen, ontbreken 

arbiters
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Waardering District / Bestuur
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Communicatie via website, facebook

en/of email
Behandelen klachten Zorgt voor haar  leden

Is zichtbaar en/of bereikbaar voor haar

leden
Promotie biljartsport

Goed 59 31 59 55 35

Prima 68 42 65 75 61

Matig 14 9 4 10 31

Slecht 3 0 0 2 3



Opmerkingen District / Bestuur

• Promotie biljartsport (9x), actief promoten en 
nieuws delen via reguliere en online media, 
promoten naar jeugd, onofficiële clubs benaderen 
om KNBB lid te worden

• Communicatie website/facebook/mail (5x), niet up-to-date, meer 
nieuws/updates wenselijk, nieuwsbrief

• Bereikbaarheid bestuur (4x), wie doet wat, hoe te bereiken
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Reglement wijzigingen & Meningen
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Bij het samenstellen van dit document zijn de volgende richtlijnen gebruikt: 

• Commentaar wat niet relevant is voor de vraag is verwijderd. 
• Commentaar wat te specifiek in negatieve zin op een bepaald persoon, team of locatie gericht is, 

is verwijderd. 
• Personen, teams, en/of locatie namen zijn vervangen door <<Persoon/Team/Locatie Naam>>  
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Opmerkingen PK’s competitie 
 

wedstrijdschema - de eerste competitiehelft hebben wij zeer veel uitwedstrijden gespeeld. Van de 11 wedstrijden 
hebben we er maar liefst 8 uit gespeeld.  
Kledingreglement - het komt regelmatig voor dat het kledingreglement niet wordt nageleefd (blauwe spijkerbroeken, 
gympies e.d.) 
Ik kan niet altijd een wedstrijd datum veranderen; staan bijv. in bp ook verkeerde einddata genoemd voor de te 
veranderen wedstrijd. Dan moet de wedstrijdleider het weer doen. Terwijl het ook gemakkelijker had gekunt. 

Biljarten in de <<Persoon/Team/Locatie Naam>> is niet te doen ivm het volop roken in deze lokatie  

Soms beetje slordig 
Wedstrijdschema matig. 28 wedstrijden is veel te veel en vaak vallen ze ook nog samen met pk wedstrijden of tellen pk. 
Graag minder wedstrijden en minder overlappingen met pk schema.  

De locatie <<Persoon/Team/Locatie Naam>>  vind ik onvoldoende alsook de arbitrage aldaar. 
Over het algemeen dikke prima! Heb wel twee zaken die misschien anders/beter kunnen: 
1. de advertenties op de website van BP. Bekend probleem... Ik weet dat dit ook een grote frustratie van Olav is, maar 
wil het wel even benoemd hebben. 
2. De uit- en thuiswedstrijden van de teams. Het is nu zo dat we tijdens de jaarwisseling de helft erop hebben zitten. 
Vanaf januari starten we dan weer met de competitie in de omgekeerde volgorde van de eerste helft. Alleen uit- en 
thuis is gewisseld. Ik zou liever de eerste wedstrijd van januari spelen tegen het team van de allereerste wedstrijd van 
dat seizoen (uit en thuis omdraaien uiteraard). Tis wat lastig uitleggen.. ik licht het graag even telefonisch toe! Sommige 
teams tref je nu dus kort achter elkaar, terwijl het team waar je de eerste wedstrijd tegen speelt, pas weer tegenkomt 
op de allerlaatste speeldag. 
Verder m'n grote complimenten!!! :) 

dagcompetitie soms zeer matig 
De combinatie van 3 banders competitie en libre 2e klas en hoger op dezelfde avond duurd bij sommige clubs veelste 
lang, hier zou beter mee om kunnen gaan soms is het niet te doen met reistijden vooral uit <<Persoon/Team/Locatie 
Naam>> weg naar bv <<Persoon/Team/Locatie Naam>>. 
Veel voorkomend bij bepaalde teams is dat ze een gewone spijkerbroek dragen. 
 
Arbitrage opmerking:   Biljardee  komt alleen voor in Gorredijk. (  Is hier verklaring voor? ) 
2e helft teamcompetitie moet zelfde volgorde hebben als de 1e helft.  
Teams van zelfde vereniging in de eerste zeg es drie ronden tegen elkaar laten spelen en dus niet lopende of zelfs eind 
competitiehelft. Als beide helften dezelfde volgorde hebben, zoals overal in KNBB, is het vroegtijdig tegen elkaar laten 
spelen ook haalbaar. Momenteel lukt dat niet en dat kan competitievervalsing (of de schijn daarvan) in de hand werken! 
Verder wordt de competitie prettig en prima geregeld.  

Kleding. vooral schoeisel en broek 

kleding van sommige spelers is ronduit sjofel en slordig. 
Kleding matig, spreekt eigenlijk voor zich. 
Met name broek en schoeisel vaak  niet correct.  
Ik zou het leuk vinden als er wat meer lokaties in een regulier cafe bij zouden zijn. Ik vind dat persoonlijk wat sfeervoller 
dan een biljartzaal. Biljartzalen zijn prima, maar een paat mert cafe-lokaties zou ik wel fijn vinden.  
Binnen onze eigen club,speelde een teamlid op Zweedse klompen.Dit was eenmalig,maar prima dat wij daar op werd 
gewezen. 
Wedstrijd schema ; zit enkele keren aantal vrije weken achter elkaar aan ( 1×  zelfs 4 weken ) 
Reglementen; vrij onoverzichtelijk. 
Biljartpoint; te veel reclame er op. Uitslagen en standen zijn goed in te zien. 
Speellokaties; algemeen aan de koude kant. Lokatie <<Persoon/Team/Locatie Naam>> grote zaal die spant hier de 
kroon. ( ver onder de maat ) 
Kleding reglement; worden meer truien en vesten over het teneu gedragen tijdens de wedstrijden. 
Ik vind een poloshirt niet juist als club kostuum. 
Ik zie gymschoenen, bruine schoenen. 
Ik zie slecht zittende blauwe spijkerbroeken. 
Ik zie diversie boven. kleuren sokken. 
De tijd van een netjes clubkostuum is helaas verder achteruit gegaan, nadat de vlinderdas is afgeschaft 

Ieder hoort wedstrijdkleding te dragen. 
Heb het nog nooit mee gemaakt dat er een opmerking over gemaakt is. 
Het regelement daar in is door de bond wel versoepeld, of dat een verbetering is laat ik in het midden. 

Niet iedereen waartegen we spelen, kleed zich volgens de norm door de club zelf gesteld 
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Geen spijkerbroek anders dan pikzwart. 

er wordt teveel rekening gehouden met schoolvakantie weken, terwijl de gemiddelde leeftijd van biljartend FRL boven 
de 65 jaar zit schat ik 
wedstrijdschema: dit seizoen meerdere keren teamcompetitie en PK wedstrijden vallen samen waardoor problemen 
ontstaan met spelen wedstrijden enerzijds en arbitreren bij PK wedstrijden anderzijds. 
Kledingreglement: Ik kom tegenwoordig regelmatig spelers tegen in (zwarte) spijkerbroek en sneakers i.p.v. pantalon en 
nette zwarte schoenen. 

de arbitrage verloopt vaak niet volgens de officiële regels. 

Bilartpoint kan worden verbeterd. Gebruiksvriendelijker. 
De vraag over de speellocaties. 
Ben je als vereniging ook verplicht om goede omstandigheden te verzorgen?? 
Wij komen als team ook in <<Persoon/Team/Locatie Naam>>. 
Daar kun je op bepaalde plekken er niet eens bij met je keu. Zij hebben daar zelf een afgezaagde keu voor. Ook beweegt 
de vloer heel erg wat natuurlijk ten nadele voor het waterpas staan van het biljart is. Wil hier overigens niet een heel 
issue van maken, maar vroeg mij dat af of je dus ook verplichtingen heb ten aanzien van dit vorige. 

kleding is in een woord slecht. 
vind de verdeling zo raar spelen nu in de 2e helft competitie van de 8 wedstrijden  op rij  7x thuis vind dat een heel 
vreemde verdeling ,en wat de kleding voorschriften betreft als je ziet waarmee veel mensen aan tafel staan is droevig 
voornamelijk schoeisel en broeken  terwijl zwarte pantalons en en gladde zwarte leren schoenen zijn voor geschreven 
als ik mij goed herinner uit de tijd als districts  arbiter 

De schoenen zijn soms in allerhande kleuren. De pantalons zijn vaak niet zwart en van spijkerstof. 

Kijk maar eens naar broeken en schoenen 

19.00 beginen met 3 man op 1tafel ? 
Het is niet meer van deze tijd om in nette jaren 50 kleding te biljarten, sta spijkerbroeken en bretels toe. 
Er worden ook teveel wedstrijden gepland in t begin van het jaar en begin december te weinig. 
Ook in B@ is het een druk programma, 14 teams. Het valt soms niet mee om iedere week een team samen te stellen, 
ook voor inhalen van verschoven wedstrijden is er dan weinig ruimte. 

Het kleding regelement mag wel wat strenger.  
Ik heb Matig aangegeven voor het naleven kledingreglement. Ik zie soms spelers spelen in erg afwijkende kleding, incl. 
schoeisel, t.o.v. de andere spelers van zijn/haar team. Hier spreekt geen teameenheid uit.  

In de locatie in <<Persoon/Team/Locatie Naam>> wordt nog gewoon gerookt!!!! 

Teveel teams in 1 competitie,60 beurten regels en punten in mindering brengen. 

Graag in de C2 geen 3 extra punten als er onder de 2 gespeeld wordt. 
Niet iedereen komt in het complete tenue van de vereniging 
Maar je wilt toch spelen dus zou ik zeggen dit niet te streng naleven 
ik heb nu meerdere pk voorrondes gespeeld waar alleen een teller aanwezig was, dit is volgens mij niet comfort de 
regelementen. dit zou ik toch graag zien verbeteren. 
ik speel ook in een team en het valt mij op dat de kledingregels niet overal nageleefd worden helaas. 
Als arbiter zie ik zeer regelmatig dat er niet aan de kledingvoorschriften word voldaan, ook het alcoholgebruik tijdens 
wedstrijden is in mijn ogen een ergernis. 

Biljartpoint is onwerkbaar door alle reclametroep.  

kleding is zeer slecht 

Men houdt zich niet altijd aan de kleding voorschriften 
corrigeren van wedstrijduitslagen inclusief puntenaftrek en het opleggen van sancties e.d. door de wedstrijdleider 
teams vind ik te ver gaan 
Kleding matig - iemand die anders matig gekleed is zal met het kledingvoorschrift ook matig gekleed zijn. Kennelijk wil 
men niet investeren in een nette outfit. Zoals het er nu soms uitziet schiet het zijn doel wat voorbij en moet je je 
afvragen of je strak wilt vast houden aan het kledingvoorschrift, of dat je voor een bepaald soort wedstrijden 
kledingvoorschrift moet handhaven  
<<Persoon/Team/Locatie Naam>> is niet een toplokatie. Om1 biljart is te weinig ruimte en er zit te veel beweging in de 
vloer. 

Veel reclame op de site.  

Kleding voorschrift wedstrijd tenue juist dragen 

Niet altijd de voorgeschreven kleding aan 
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Inspelen voor een competitie/partij mag niet. Waarom niet, als iemand vroeger aanwezig is. Op deze manier kan 
iedereen die dit wil hier gebruik van maken. 

Punten systeem B-1 graag idem als divisie. 
Enkele locaties voor C3 zijn rommelig en speelmateriaal niet altijd optimaal. 
Overhemd of shirt vaak wel maar bijpassende broek niet. 
Wedstrijdschema is onevenwichtig. Te weinig wedstrijden voor kerst en veel teveel na kerst. Juist dan zijn er veel PK's, 
finales en toernooien en botst met de te spelen teamwedstrijden. In de decembermaand wordt er veel te weinig 
gespeeld. Bovendien wordt ook het nieuwe gemiddelde tegen kerst al vastgesteld, terwijl vaak nog niet eens de helft 
van de competitie gespeeld is. Dit kan zeer nadelig werken voor sommige spelers. Daarnaast is de 2e helft van de 
competitie het omgekeerde schema van de 1e helft, waardoor je teams, die je net hebt gehad in de 1e helft direct 
alweer tegenkomt in de 2e helft. Lijkt me niet goed om teams in korte periode 2x tegen te komen, terwijl je die van aan 
het begin van de competitie je pas aan het eind van het seizoen weer tegenkomt. 
Het (meen ik) Belgische systeem is een hele goede waardering van de gespeelde wedstrijden!! 
Voor wat betreft het aanpassen van de voor aanvang van de competitie vastgestelde moyennes, na verloop van een 
deel van de competitie, vind ik een slecht idee. 
Een speler is op basis van een behaald moyenne vastgesteld voor een seizoen. Iedereen heeft tijdens het seizoen een 
slechte of een goede periode. Het niveau van een speler kan nooit dramatisch zakken. 
Bij mijn vorige biljartclub konden spelers nooit meer dan 1 carambole zakken, na aftrek van de slechtste partij in het 
afgelopen seizoen. 
Een hele mooie regel van die “ Best geoutilleerde BC “ in het dorp!! 

Het komt regelmatig voor dat spelers niet voldoen aan kleding voorschrift. (Niet zelfde tenue, broek, schoenen) 
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Opmerkingen PK’s competitie 
 

Geen arbiters aanwezig bij voorronden bandstoten in <<Persoon/Team/Locatie Naam>> 

Die eindstand bij bijv. het bandstoten 2 e klas, stond pas heel laat op de site. 
Wedstrijdschema matig. Handicap systeem moet er helemaal uit. Dat lokt alleen maar drukken uit. Verder kan in het 
driebanden het aantal caramboles wel omlaag. Partijen duren veel te lang. Soms moet je 4 ronden op een avond en dan 
ben je na 12 uur pas klaar. Veel te laat.  
De locatie <<Club/Locatie Naam>> is ongeschikt voor finales. 
De uitslagen worden veel te laat op de website verwerkt of de website werkt niet goed. Jammer 

Gaat prima met de Koning van Heeg! 
M.b.t. tot het doorgeven via biljartpoint prima, maar de site van knbb friesland loopt bijna altijd een stuk achter. 
De wedstrijdleiding is geregeld niet op de hoogte van de regelementen. Maar desondanks vind ik dat geen probleem 
Ik merk dat de arbiters soms te weinig kwaliteiten hebben en soms het niveau van de speler niet hebben, hierdoor in de 
weg staan, niet bij bal 3 staan, of afleiden met verkeerd tellen of niet overweg kunnen met scoreborden. Ik begrijp dat 
dit per vereniging van vrijwilligers afhangt maar wel storend kan zijn voor de spelers.  
Kleding : Was voorheen wat strikter denk ik. 
Standen/ uitslagen mag soms wat eerder op website 
Het op de site plaatsen van uitslagen duurt vaak lang. 
Zowel voor uitslagen voorrondes, alswel finales. 
Voorstander van pk wedstrijden met vast aantal te maken caramboles voor iedereen. 
Vierde klas libre groter maken en derde klas libre kleiner maken.  

Uitnodiging komt vaak laat 
Ik weet niet of het jullie ter ore komt ,  maar persoonlijk hoor ik veel negatieve geluiden over het interval systeem 
Wat ik om mij heen hoor is , dat men weer " vaste carambole,s  " in de 4e en 3e klas  wil spelen . 
Er spelen nu mensen in de 3e klas die in de 4e thuis horen ..  
Ook hier geluiden van mensen die niet meer mee willen doen . 
Op de knbb website zijn pk wedstrijden en uitslagen soms lastig te vinden. 
Daarnaast worden uitnodigingen voor pk of verzoek tot arbitreren veel te laat toegezonden. Nu is dat doorgaans 2 
weken voor het toernooi.  Ik zou dat liever 6 weken van te voren weten zodat ik deze datums vrij kan houden. 
Finale met 8 man op 3 tafels gespeeld dit jaar in <<Club/Locatie Naam>>. Locatie en mensen waren prima, maar je kunt 
beter met 6 man een finale spelen indien de locatie 3 tafels heeft ipv 4. Das voor iedereen die deelneemt, spelers en 
arbiters en vrijwilligers prettiger.  

De uitslagen mogen we wat sneller op de site staan 
Niet iedereen nemen de wedstrijdkleding serieus 
. 

Het is slecht in <<Persoon/Team/Locatie Naam>> daar moet de spelers zelf tellen, dat is niet leuk!! 

Soms wordt pas laat aangegeven wat de precieze speeldatums zijn. Lastig voor mensen met een volle agenda. 
Ik heb matig ingevuld voor Speellokaties. Ik heb het zelf vaak ondervonden dat ik ver moet reizen terwijl er, of bij mijn 
eigen vereniging, of voor mij relatief dichtbij, ook wordt gespeeld. 

Graag alles in knbb-livescore.nl zetten maar dan ook graag de speeldatum en aanvangstijd er bij vermelden. 

het zou fijn zijn als alle (tussentijdse) uitslagen te vinden zijn op de website 

Jammer dat er maar een wedstrijd gespeeld wordt! 

Arbiter met een fles bier aan de tafel. Minder oplettend 
 
Ik speel 3 de klas en vind dat alle spelers een gelijk aantal caramboles moet maken. 
Dus niet de een 45 en de ander bv 60 
Te veel wedstrijden waar meerdere spelers in spelen waardoor de teamwedstrijden moeten wijzigen. 
Teveel klassen te spelen.  
Met PK live score is de informatievoorziening danig verbeterd, maar was afgelopen tijd niet best. Spelers met een vol 
schema willen graag hun jaarplanning zo snel mogelijk inzichtelijk hebben. Om twee weken van tevoren pas te weten 
wanneer er gespeeld wordt, is niet meer van deze tijd. 
Veel afmeldingen op laatste moment.  
Spelers die na de eerste speelavond zich afmelden.  

reglementen van te voren goed duidelijk maken .welk sijsteem word er toe gepast. 

Te veel pk wedstrijden in te korte periode. 
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Ik heb gespeeld in Dokkum Fries kampioenschap bandstoten 2e klas er waren 8 spelers en 3 biljarts dus steeds 2 stil 
zitters, software was daar niet op berekend gevolg ik zaterdag 5 gespeeld een andere speler maar 3 zondag  eerst 2 
rondes niet hoeven spelen dus een verbeterpunt aantal spelers aanpassen aan aantal biljarts in dit geval 6 (dit is geen 
verwijt aan de organisatie in Dokkum die deden hun uiterste best) 
Vind de FR-website heel matig. PK-indeling staat er heel laat op. Eindstanden staan er laat op. Daarnaast staat er veel te 
weinig informatie op. Ik vind, dat er minimaal een duidelijk totaaloverzicht moet zijn van alle PK's, districtsfinales, 
gewestelijke finales en landelijke finales, wanneer en waar ze worden gespeeld. Nu heb ik heel wat finales gemist, 
omdat ik niet op de hoogte was, welke finale wanneer en waar gespeeld werd. Daarnaast ook een overzicht van alle 
toernooien, die gehouden worden door de verenigingen. Dan kunnen we daar als spelers en kijkers veel meer rekening 
mee houden.Als er meer duidelijkheid was op de website zou, dat zeker meer bezoekers en kijkers aantrekken bij al die 
wedstrijden. Het gaat juist om die belangstelling. Biljarters willen graag spelen voor publiek en niet in totale anonimiteit 
onderling 

Duurt lang voordat het eindresultaat er is. De pk-menu structuur werkt niet top op mijn Samsung mobieltje.  
Bij de finales van PK's komt het regelmatig voor dat er te weinig speeltafels zijn, bijvoorbeeld 8 spelers en 3 tafels). 
Waarom wordt hier geen rekening mee gehouden? De dagen duren hierdoor onnodig extra lang. 
Dit is niet alleen vervelend voor de spelers, maar vooral ook voor de vrijwilligers (tellers, schrijvers, organisatie, 
arbiters). Gevolg hiervan is dat mensen minder bereid zijn om vrijwilliger te zijn, maar ook spelers zich sneller zullen 
terugtrekken. 
De concrete speeldata in het wedstrijdschema worden vaak pas op het laatste moment bekend gemaakt, dan past dit 
vaak niet meer in mijn (werk)agenda. Zodra de speelperiode bekend is zou het mooi zijn om ook z.s.m. de speeldata per 
locatie vast te stellen en publiceren. 
 
Soms duurt het best wel lang voordat standen worden gepubliceerd, als je nieuwsgierig bent dan duurt wachten lang ;-) 
 
Ik ben blij dat er überhaupt nog voldoende speellocaties zijn, maar het materiaal is op enkele locaties onder de maat en 
daarmee bepalend voor het speelplezier. 
In <<Persoon/Team/Locatie Naam>> waren er bij de laatste PK bandstoten … klas veel te weinig tellers en schrijvers en 
moest je je eigen wedstrijd tellen. Ook de berichtgeveing van het spelen van voorrondes ed moesten we zelf 
achterhalen daar het vanuit <<Persoon/Team/Locatie Naam>> niet gecommuniceerd werd. Overige lokaties zijn prima 
geregeld. 

 
 

  



 7 

Opmerkingen District & Bestuur 
 

Persoonlijk denk ik dat er meer mogelijkheden liggen in het gebruik van social media, zoals Facebook. In de Facebook 
pagina van KNBB Friesland zit wat te weinig structuur qua aankondiging van bijvoorbeeld finales, tussenstanden en 
uitslagen. Een foto van de kampioenen moet ten alle tijde lukken volgens mij en geeft vaak veel leuke reacties. 
 
Nu staan er soms prachtige foto's, tussenstanden en uitslagen op de site van sommige kampioenschappen en andere 
keren helemaal niets. Kortom, een beetje meer structuur op de Facebook pagina en evt. promotie voor de biljartsport in 
Friesland. Persoonlijk ken ik de communicatie medewerker van de KNBB (Rolf Slotboom) en die deelt ook graag leuke 
berichten en of verhalen uit alle Districten. Met social media bereik je tegenwoordig erg veel mensen en niet alleen de 
jeugd. Ook veel ouderen zijn actief op voornamelijk Facebook. 

Meer reclame 

Complimenten voor Gerard. Hij laat zijn gezicht heel vaak zien op pk voorrondes en finales. Chapeau.  

Een paar keer per jaar een informatieve en leuke leesbrief per e-mail versturen  
De promotie vind ik "prima". Zeker binnen onze biljartbubbel. Alleen naar buiten toe zou het beter kunnen vind ik. 
Bijvoorbeeld het betrekken van media bij de sport. Clubs hebben hierin een verantwoordelijkheid, maar naar mijn 
mening ook het bestuur. Het zou mooi zijn als er een lijntje ontstaat richting FD, LC, Omrop Fryslân en de diverse 
regionale dagbladen. Op facebook zijn we verder best wel actief qua nieuwsvoorziening.  
Lap de ingevoerde privacy maar aan je laars. Ik weet pas na veel gezoek hoe ik bv de pk wedstrijdleider kon bereiken. En 
waar moet met vragen terecht als ik niet in een bestuur zit.  

weinig informatie op de wewsite 

Ik zie helaas geen activiteiten tbv promotie. Of ligt dat aan mij? 
Dat klachten kunnen worden ingedient is niet altijd duidelijk waar en hoe, en wat hier mee is gedaan. Met promotie is 
heel veel te behalen nog, maar dat geldt voor de hele biljart wereld, denk bv aan streaming of posters toernooien. 
Wet van prive is lastig en onnodig. (maar wie ben ik) 
Op side kan een gewoon lid niet alles volgen alleen via secretaris kan je soms iets te weten komen maar is lastig. 
Hangt misschien van vereniging af. 
Website wordt niet echt onderhouden lijkt het, bij nieuws meestal geen nieuws.... 
Kan ook zijn dat er niets te melden valt. 
Communicatie via FB bereikt lang niet iedereen, velen hebben geen Facebook.  
Het afhandelen van reglementaire zaken vetloopt vaak een beetje knullig. Kan/moet scherper, duidelijker en 
herkenbaarder objectief. 
Het kan altijd beter natuurlijk. 
Maar die doelstellingen hebben jullie allemaal wel denk ik. 
Heb waardering voor wat jullie er allemaal voor doen om ons te kunnen laten biljarten op bondsniveau. 
Indeling competitie maken en wijzigingen achteraf nog moeten aanbrengen, en de indeling pk wedstrijden maken en 
hierbij achteraf ook weer veel wijzigingen moeten aanbrengen. 
En zichtbaar zijn jullie ook buiten het biljarten om,  wat heel belangrijk is voor nabestaanden familie leden. 
  
Positieve reacties mag op zijn tijd ook wel eens toch? 

Biljarten onder de aandacht brengen kan intensiever. 
Er moet so ie so meer reuring (  promotie )  aan onze mooie biljartsport gegeven worden ,   want anders kan het binnen 
5 / a 10 jaar wel eens gebeurd zijn .  
Er zijn best veel dorpen waar veel gebiljart wordt , maar helaas niet voor de bond .   Hier in <<Persoon/Team/Locatie 
Naam>> ook ,  en ook best veel jeugd .  
Er moet wel aktie komen lijkt mij .  
Ik heb matig ingevuld voor Promotie biljartsport. Ik merk en zie hier m.i. te weinig van. Wat wordt er bijvoorbeeld 
gedaan om het ledenaantal op te schroeven, waarbij m.i. met name moet worden gedacht aan jeugdleden?  

We moeten nadenken over acties om de jongere biljarter te bereiken 
als ik zie dat er bij sommige toernooien een leeftijdgrens vanaf 16 jaar is dan is dat juist een manier om de jeugd niet 
aan het biljarten te krijgen 
Meer regionale kranten benaderen dus een beetje reclame maken voor de biljartsport dit natuurlijk om de jeugd te 
inspireren?? 

Eens een klacht ingestuurd maar nooit antwoord gekregen slecht. 
We zijn in Friesland met een klein gezelschap qua leden en verenigingen. Reglementen zijn uiteraard belangrijk maar er 
moet niet te streng worden geregeerd. De huidige leden en verenigingen juist motiveren meer ''mee te doen'' i.p.v. 
sancties op te leggen. Daarnaast mogen persoonlijke issues nooit boven het groter belang van de biljartsport worden 
gesteld. 
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Website moet duidelijker en veel informatiever en meer up to date. Zie nergens hoe biljartsport wordt gepromoot 

Misschien eens een provinciale opendag promoten?  

De promotie van biljartsport is niet zichtbaar. Wat er wel of niet gebeurd weet ik niet. 

Er verschijnt weinig nieuws op de website. 
 


