
 

 

 

Agenda voor de Wedstrijd Leiders Vergadering 2020, te via internet/mail 

 

1 Deze agenda is gestuurd naar alle secretarissen en voor zover bekent alle 

wedstrijdleiders van de bij District Duinstreek aangesloten verenigingen. 

Vanwege het corona virus doen we deze vergadering op deze manier, zodat we 

voor het nieuwe seizoen weer alles op de rit hebben. Het is de bedoeling, dat u 

met uw vereniging deze agenda doorneemt en uw standpunt inneemt waar daar 

om gevraagd wordt. Ik zal de vergadering leiden en steeds de verenigingen 

informeren over standpunten en een eventuele stemming bemiddelen. Uiteraard 

houd ik hierbij nauw contact met de andere bestuursleden. Het is dus zaak, dat u 

uw volledige medewerking verleent aan deze bijzondere vergadering. Ik zal 

telkens bij een nieuwe mailvoering een uiterste reageerdatum toevoegen. Te 

late, of geen inzending betekent automatisch een onthouding aan stemmen 

e.d.  

 

2 Mededeling; Onze wedstrijdleider Peter Walgreen stopt als wedstrijdleider PK’s. 

Wij hebben in Marco van Ekkendonk een waardig opvolger gevonden en hopen 

dat u daar net zo over denkt. Marco zal uiteraard goed worden ingewerkt door 

Peter en hopen dat hij veel plezier mag beleven aan zijn nieuwe taak. Daarnaast 

hopen wij als bestuur, dat ook u Marco een warm welkom wilt geven en zijn 

aanstelling accepteert, wat we tijdens de A.L.V. officieel zullen bekrachtigen. 

 

3 Notulen vorige vergadering; bijgevoegd, echter al ruime tijd te vinden op onze 

website. Ter kennisneming en eventueel kunt u reageren op de tekst, zoals 

geschreven. 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen, dus zijn de notulen goed 

gekeurd. 

 

 

 



4 Inschrijving teams competitie 2020-2021, voor 15-06-2020 

 

U kunt uw teams nu al opgeven voor volgend seizoen. De moyennes van uw 

speler(s) is/zijn door biljartpoint doorgegeven. 

 

5 Inschrijving P.K. 2020-2021, voor 15-06-2020 inclusief de discussie intervallen of 

geen intervallen. Zo geen, dan wel de klassen aanpassen? (moyenne grenzen). Dit 

betekent dat er klassen vervallen. (Driebanden groot 2de en 3de klasse – 

bandstoten 4de en 5de klasse en libre 5de klasse)  

Het bestuur voorziet geen teruggang naar het ons bekende systeem en stelt 

voor, om de K.N.B.B. te volgen en dus met intervallen te gaan spelen. Wij 

hebben in het afgelopen seizoen kunnen zien, dat er verwarring ontstond, met 

name in de opgave voor de hogere klassen en qua moyennegrenzen. We bieden 

de volgende opties: - Oude, bekende systeem nog een jaar aanhouden, zoals 

afgesproken in de vorige W.L.V. #of# Klassen aanpassen naar K.N.B.B. maar 

met vaste aantallen te maken caramboles #of# De K.N.B.B. volgen en met 

intervallen gaan spelen (inclusief de daarbij behorende klassen). Alle opties 

vindt u in de bijlage PK intervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     7  1  8  4 

Naam vereniging   
Oude 

systeem   
KNBB 
vast   Interval   Blanco 

A.D.O. 
     

1 
  

B.C.O. 
     

1 
  

B.S.M. 
       

1 
Bolwerk'81 

   
1 

    
Club'70 

     
1 

  
Concordia 

 
1 

      
Engel, de 

       
1 

Excelsior 
 

1 
      

K.S.A. 
       

1 
Kamperduin 

        
Klipper, de 

 
1 

      
Koetshuys, het 

 
1 

      
Krim, de 

 
1 

      
L.U.T.O. 

        
Nohtgo Royal 

        
Onder Ons '67 

     
1 

  
Osdorp, B.C. 

        
Scheiwijck 

 
1 

      
Sport 

     
1 

  
Sportrust 

     
1 

  
Taveerne, de 

     
1 

  
Velsen 

     
1 

  
Vriendenkring 

       
1 

Wasbeertje 't 
 

1 
      



 

De stemming wijst uit, dat met een minimaal verschil is gekozen voor het 

spelen met intervallen, en dus de K.N.B.B. te volgen. (8-7). Daarbij genomen, 

dat de interval stemmers tevens de meeste PK spelers leveren. Is verdere 

discussie overbodig. (In geel de verenigingen, die niet hebben gereageerd) 

 

6 Eindstanden competities B en C klasse en kampioenen; De competities worden 

niet verder afgemaakt, dus de stand op het moment van het staken van 

wedstrijden zijn de eindstanden. Het bestuur is van mening, omdat de 

competities niet worden afgemaakt en er ook geen Gewestelijke- en Landelijke 

finales volgen, geen kampioenen aan te wijzen. Hier aan verbonden zijn de 

prijzen, die jaarlijks worden uitgereikt. Ook deze prijzen worden dit seizoen niet 

uitgereikt. Het bestuur stelt voor, om het geld wat normaal gesproken word 

uitgegeven aan prijzen, te doneren aan het Rode Kruis. (ter stemming/discussie 

tijdens de Algemene Leden Vergadering) 

 

In de bijlage vindt u de fictieve eindstanden, aangeleverd door uw 

wedstrijdleider Leen van den Oever. 

Hier zijn verder geen op- of aanmerkingen op gekomen. 

 

7 Competitie wedstrijdpunten terug naar 10 of 12 i.p.v. 15. Of terug naar het 7 

punten systeem?  

 

Bouk Banen heeft alle competities van afgelopen seizoen met een viertal 

verschillende mogelijkheden berekend en de conclusie is, dat enkel het systeem 

met het 7 punten systeem afwijkingen vertoont met het Belgische systeem. Het 

toekennen van 5 bonuspunten per gewonnen partij is oneerlijk ten opzichte van 

een remise partij. Als alle drie de spelers remise spelen is er een gelijkspel en 

komen beide teams niet verder dan 33 punten, i.p.v. 45, terwijl wel alle 

caramboles gemaakt zijn. Uw wedstrijdleider Leen van den Oever stelt voor, om 

terug te keren naar het 7 punten systeem. Je winstpartij wordt beloond met 

twee punten, remise is er één en de teamprestatie levert het extra punt. U vindt 

ook deze overzichten in de bijlage. 

 

Stemming wijst uit, dat de meeste voorkeur uitgaat naar het 7 punten systeem.   

 

Wij gaan volgend seizoen dus terug naar het 7 punten systeem, mede 

onderbouwd door het percentage teamspelers die hiervoor kiezen in 

tegenstelling tot het Belgische systeem. 



 
 

8 Prestatie bekers; ook deze worden een jaartje over geslagen, zie 6. Wel krijgen 

alle spelers die daarvoor in aanmerking komen een certificaat. 

 

9 B1 competitie; het minimaal te maken aantal caramboles zal op 27 worden 

gesteld en is verder niet afhankelijk van moyennes. De aantallen 23 en 25 komen 

dus te vervallen. Tevens op verzoek van ’t Koetshuys; de eerste speler in de B1 

een minimum aantal van 33 caramboles. Ook dit zal worden gestemd. 

 

Uw bestuur is van mening, dat er voor de B1 een ondergrens van 27 caramboles 

mag worden gesteld, ongeacht het moyenne. Een ondergrens voor de eerste 

speler daarentegen,  vindt uw bestuur niet wenselijk. 

 

Het minimum aantal caramboles blijft op 23. In de stemming is er een gelijk 

spel, 7-7. Daarnaast heb ik naar de B1 spelende verenigingen gekeken, ook 

gelijk, 5-5. Tenslotte heeft het aantal B1 teams voor de omslag gezorgd, 6-8. 

 

De ondergrens voor de eerste man in de B1 is met grote meerderheid 

afgewezen. 

Naam vereniging 7  10 12 15 Blanco teams

A.D.O. 1 5

B.C.O. 1 4

B.S.M. 1 3

Bolwerk'81 1 6

Club'70 1 6

Concordia 1 2

Engel, de 1

Excelsior 2

K.S.A. 1 1

Kamperduin 1

Klipper, de 1 7

Koetshuys, het 1 1

Krim, de 1 3

L.U.T.O. 3

Nohtgo Royal 3

Onder Ons '67 1 7

Osdorp, B.C.

Scheiwijck 1 1

Sport 1 2

Sportrust 1 4

Taveerne, de 1 5

Velsen 1 2

Vriendenkring 1 2

Wasbeertje 't 1 2

19 8 1 2 4 4 72

teams 29 3 4 20 7



 
 

10 Conceptagenda 2020/2021 

 

In de bijlage treft u de conceptagenda aan voor komend seizoen, ervan uit 

gaande, dat we weer aan de bak kunnen… U treft hier tevens de geplande data 

aan voor de te spelen districtfinales, welke u per heden kunt aanvragen bij onze 

wedstrijdleider P.K. pk@knbbdistrictduinstreek.nl en tevens graag aan mij 

melden sec@knbbdistrictduinstreek.nl  

 

Er zijn nog enkele finales te verdelen. U heeft hierover een aparte mail gehad. 

 

11 C1 competitie:  Optie om bij C1 bandstoten te spelen vanaf actueel moy van 4. Bij lager 

of geen moy minimum van 80. Is voor de hogere spelers aantrekkelijk en partijen duren 

niet zo lang als kader. Ook leuker voor de tegenstanders. Hoeven ze niet 30 min te zitten 

bij hoge serie. (Inbreng B.V. Velsen) 

 

Toelichting verzoek bandstoten in c1  

Er zijn een aantal kaderspelers in de c1. Zij moeten min. 160 car en sommigen zelfs 240. Dit zijn 

lange partijen ( ook om te tellen). Als de wedstrijd moeizaam verloopt, kan men 1.5 tot 2 uur bezig 

zijn. Verzoek is een kaderspeler voorafgaand aan de start van de competitie toe te staan te kiezen 

voor bandstoten. Moyenne op min. 4.00 en vervolgens dezelfde intervallen als Libre in de c1 

Naam vereniging Eens 27  Oneens 27 blanco 1e 33 eens 1e 33 oneens blanco B1

A.D.O. 1 1

B.C.O. 1 1 1

B.S.M. 1 1

Bolwerk'81 1 1 3

Club'70 1 1 1

Concordia 1 1 1

Engel, de 1 1

Excelsior

K.S.A. 1 1

Kamperduin

Klipper, de 1 1

Koetshuys, het 1 1 1

Krim, de 1 1

L.U.T.O.

Nohtgo Royal 1

Onder Ons '67 1 1 2

Osdorp, B.C.

Scheiwijck 1 1 1

Sport 1 1

Sportrust 1 1 1

Taveerne, de 1 1

Velsen 1 1

Vriendenkring 1 1 1

Wasbeertje 't 1 1 2

38 7 7 5 2 11 6 15

B1 verenigingen 5 5 1 8 1

B1 teams 6 8 1 11 2

mailto:pk@knbbdistrictduinstreek.nl
mailto:sec@knbbdistrictduinstreek.nl


 

Nu is het zo dat je pas Bandstoten mag spelen indien men meer dan 15.00 speelt in het 57/2. Door 

de keuze te laten aan kaderspelers is het voordeel dat de avonden niet meer zo lang duren, arbitrage 

makkelijker en minder lang duurt en dat er wellicht meer teams inschrijven omdat dan een (ex) 

kaderspeler mee kan en wil doen. Verder blijven huidige reglementen intact: Bandstoter is kopman, 

1 bandstoter per wedstrijd. 

Met name de verschillende reacties en het ontbreken van de mogelijkheid om over dit punt te 

discussiëren, hebben we (in overleg met initiatiefnemer Velsen) besloten, om de C1 competitie op 

dezelfde wijze voort te zetten, dus zonder de bandstoot mogelijkheid. O.a. Sport en K.S.A. willen 

dit graag zo houden, terwijl B.C.O. en Velsen wel open staan voor deze mogelijkheid. Ervan uit 

gaande, dat de volgende W.L.V. weer face-to-face kan worden georganiseerd komt dit punt op de 

volgende vergadering weer terug.  

 

 

12 P.K.’s: Bij pk hoofdklasse te weinig spelers district die meedoen. Hoe op te lossen? 

(inbreng B.V. Velsen) 

 

De voorwedstrijden Libre Hoofdklasse zijn Gewestelijke voorwedstrijden. Wij 

(of de verenigingen met Hoofdklassespelers) moeten deze potentiële 

kandidaten vragen om deel te nemen, maar we kunnen niemand dwingen. 

Wellicht kunnen komend seizoen meer Hoofdklassers worden ingeschreven. 

 

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aparte W.L.V. Ik hoop, dat jullie als 

besturen van onze verenigingen tevreden zijn met de wijze, waarop wij als Districtbestuur 

hebben getracht deze vergadering te laten plaatsvinden en dat alle punten waar over 

gestemd moest worden voldoende transparant over zijn gekomen. Ikzelf heb er wat tijd in 

zitten, maar dat is irrelevant wat mij betreft. Ik heb het graag gedaan, voor alle biljarters van 

ons District. Nog even de belangrijkste conclusies op een rijtje: 

- Competitie 2020-2021 wordt gespeeld met het 7 punten systeem 

- De P.K.’s worden gespeeld met minder klassen, volgens de K.N.B.B. met intervallen. 

- Er komt geen 27 car. ondergrens en geen 33 car. ondergrens voor ‘de eerste man’ in 

de B1 driebanden competitie. 

Zoals al gememoreerd hopen we op een volgende W.L.V. weer face-to-face. Ik wens 

iedereen weer heel veel biljartplezier, zodra dit weer mogelijk is. Namens het 

Districtbestuur wil ik u allen hartelijk danken voor uw tijd en inbreng voor deze aparte 

vergadering. Ik zal dit verslag zoals u dit nu leest tevens betitelen als de notulen van 

deze vergadering en deze als zodanig op de website plaatsen. 



Ik wens iedereen, namens uw Districtbestuur, alvast heel heel plezierig biljartseizoen 

2020-201 en hoop met u, dat we weer heel snel aan de bak kunnen. 

Peter Linsen 

Secretaris District Duinstreek 

 

 

 

Vereniging   secretaris   wedstrijdleider 

A.D.O.    Peter Linsen   Rob Balk 

B.C.O.    Henny Renskers  Ben Duivenvoorde a.i. 

B.S.M.    John Ootes   John Ootes 

Bolwerk ’81   Michael Oerlemans  Leo van Bakel 

Club ’70   René Verkaik   Jan Spruijt 

Concordia   André Willemse  Andre Willemse   

de Engel   Erik van Dijk   Erik van Dijk 

Excelsior   Hans Vandewalle  Hans Vandewalle   

K.S.A.    Theo Hoenderdos  Theo Hoenderdos 

Kamperduin   Marcel Scheffer  Marcel Scheffer 

de Klipper   Gerard Pijnacker  Marco van Ekkendonk 

het Koetshuys   Joop Goedegebuure  Peter de Wit 

de Krim   Cees Ruitenberg  Cees Ruitenberg 

L.U.T.O.   Leo van Klink   Peter van der Zwet 

Norhtgo Royal   Leo Hazenoot   Simon Weeda 

Onder Ons ’67   Nel de Vries   Fred de Haas 

Scheiwijck   Greet de Wildt  Martien de Wildt 

Sport    Klaas Schoonderwoerd Gerard Lubbe 

Sportrust   Ramon Rozenhart  Paul Swanenburg 

de Taveerne   Hans Kroos   Frank Schuurmans 

B.V. Velsen   Hans Koolen   Hein Smit 

Vriendenkring   Wybrand Scheffer  Wybrand Scheffer 

’t Wasbeertje   Jan Peetam   Jan Peetam 

 

 


