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Notulen van de wedstrijdleider vergadering d.d. 1 mei 2019 

Voor deze vergadering zijn alle 27 verenigingen uit ons District, alle prijswinnende spelers en 

teams van het afgelopen seizoen en de winnaars van de jaarprestatie beker, alsmede W.B.V. 

uit Wormerveer als deelnemers (en winnaar) van de C2 competitie, uitgenodigd. Van onze 

27 verenigingen zijn er helaas drie opgeheven, te weten Carillon, Centrum-Haarlem en 

Welgelegen en hebben er drie afbericht, te weten BV Velsen, Norhtgo-Royal en BC Osdorp.  

1 Opening door voorzitter Jan Dekker.      

  De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur 

2 Appèl door de secretaris en eventuele toevoegingen aan de agenda. 

Aanwezigheid zie boven. Toevoeging voorstel van Peter de Wit 

(Koetshuys) voor de (driebanden)competitie, welke terstond word 

behandeld. 

1. Punten toekenning: Om te voorkomen, dat een team met slechts 

één winstpartij en twee verliespartijen toch de wedstrijd kan winnen, 

wordt voorgesteld om voor een winstpartij 15 punten toe te kennen 

i.p.v. 12. Dit voorstel wordt aangenomen en na pleidooi van Richard 

Boelé (Bolwerk ’81) ook in de C competitie toegepast. 

2. Verhogingen en verlagingen: Het toepassen van maximaal twee 

intervallen verhoging halverwege word verworpen. Het jo-jo effect 

indammen door verlagingen halverwege word bekeken. 3. 

Teammoyenne B1; Het moyenne van een team stellen op minimaal 

0,500. Hierover zijn de meningen verdeeld, omdat er dan teams 

zouden zijn, die niet meer in de B1 kunnen uitkomen. Wordt 

afgewezen. 4. Minimum caramboles; Speler 1 minimum 33 en speler 

3 minimum 27 caramboles. Speler 2 is gelijk aan 1-3 of zit hier tussen. 

Dit voorstel wordt afgewezen. 5. Poule verdeling: Volgens voorstel 

gaat niet door.  

3 Mededelingen en ingekomen stukken. 

Zoals bekent zal Frank Trappmann stoppen als wedstrijdleider teams. 

Gelukkig hebben we Leen v.d. Oever bereidt gevonden, om deze taak, 

naast het A.C.D., op zich te nemen.  

Na behandeling van het competitie verslag merkt Hans Eekels (Onder 

Ons) op, dat er veel mensen aanwezig zijn, op uitnodiging om hun prijs 

in ontvangst te nemen en niet om de vergadering bij te wonen. Het 

bestuur erkent dit en gaat vervolgens eerst over tot het uitreiken van 

de prijzen, ook voor de P.K.’s. en de jaarprestatie bekers. De 

vergadering wordt voortgezet met enkel de verenigingen.  
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Wedstrijdleider P.K. Peter Walgreen meldt in zijn verslag dat er slechts 

een viertal spelers tot een Nationale Finale zijn doorgedrongen. Dit 

zijn Winfried Lemmers (de Taveerne), Frank Witterland (Concordia), 

Louis Opstal (de Engel)en John Kuijken (Sportrust). Deze laatste twee 

hebben dus zojuist de bekers in ontvangst mogen nemen. 

Ben Duivenvoorde (B.C.O.) vraagt in een mail nog naar het 

aangenomen voorstel van vorig seizoen, over het vooruit spelen van 

voorwedstrijden. Wij moeten concluderen, dat hier nog niet concreet 

naar is gekeken en proberen dit in seizoen 2019-2020 te realiseren. 

Toegevoegd het jaarverslag van het A.C.D. Leen meldt hierin het 

aftreden van twee arbiters, t.w. Marian Kaas en Leo van Klink. 

Daartegenover staan een zestal nieuwe arbiters waardoor het aantal 

arbiters op 38 komt. 

4 Notulen van de vorige vergadering 

Er zijn geen op- of aanmerkingen 

 

5 Evaluatie deelname teams uit Wormerveer 

Er zijn enkel positieve geluiden gekomen en zelfs ‘hun’ systeem van 

samen arbitreren word door veel teams gevolgd. Dit is dus zeker voor 

herhaling vatbaar. 

6 Uitreiking prestatie bekers 

Zie punt drie 

7 P.K.’s 

Voorzitter Jan Dekker legt aan de vergadering uit, hoe moeizaam een 

en ander verloopt binnen de K.N.B.B. en dat lang niet alle 

verenigingen/districten het eens zijn, met de op handen zijnde 

veranderingen. Aan de vergadering wordt gevraagd, of wij ‘mee gaan’ 

in het nieuwe systeem (intervallen en minder klassen) of dat wij als 

District verder gaan op de ons bekende wijze. De vergadering besluit 

voor de laatste optie te gaan, in de wetenschap dat dit waarschijnlijk 

consequenties heeft voor een eventueel vervolg na het winnen van 

een district finale. In het Gewest zal volgens de nieuwe regels van de 

K.N.B.B. worden gespeeld. We gaan zien, wat dit gaat opleveren. Het 

voorstel van Richard Boelé, om district finales met zes spelers te gaan 

houden, word door de vergadering als niet wenselijk beoordeeld, 

waardoor ook dit als vanouds zal worden voortgezet. 
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8 Teams 

Geen verdere bijzonderheden, enkel dat W.B.V. ook in het nieuwe 

seizoen aan onze C2 competitie deel neemt. 

 

 

9 Concept agenda 

Nieuw aan het concept is, dat naast Bandstoten 2e Klasse nu ook het 

Driebanden Groot 3e Klasse over meerdere weken zal worden 

gespeeld, om de competitie daarmee meer ruimte te geven. 

10 Rondvraag 

Louis Opstal (de Engel) vraagt naar het Triatlon toernooi. Bestuur legt 

uit, dat er onvoldoende belangstelling is. 

Ron van Onselen (Sportrust) bedankt het bestuur, namens iedereen, 

voor hun werk voor iedereen. 

                     

Sluiting van de vergadering door Jan Dekker, onder dankzegging voor     

aanwezigheid en inbreng, om 22.10 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulist secretaris Peter Linsen 


