
 

 

Notulen van de Wedstrijd Leiders Vergadering d.d. 18 mei 2022, te Haarlem. 

 

1 Opening 

 

Voorzitter Hein Smit is wegens familie omstandigheden afwezig. Secretaris Peter 

Linsen leidt derhalve de vergadering. Vanwege een miscommunicatie waren de 

prijswinnende teams al om 19.30 uur uitgenodigd, waardoor is besloten, om 

19.30 uur te beginnen met deze prijsuitreiking, gevolgd door de vergadering om 

20.00 uur. 

 

2 Appèl door de secretaris en eventuele toevoeging(en) aan deze agenda 

 

De secretaris geeft door, welke verenigingen afwezig zijn. Dit zijn De Taveerne, 

BV Sport, Excelsior, B.S.M., BV Velsen en B.C.O., allen met afbericht. 

 

Prijsuitreiking teams 

 

Zoals onder punt 1 gemeld; de winnaars staan onder deze notulen. Helaas 

hebben enkele teams NIET de moeite genomen om hun/haar prijs in ontvangst te 

komen nemen. Dit word gezien als een desinteresse en wordt niet in dank 

afgenomen. Een afbericht was hier op zijn plaats geweest…. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Zoals al opgegeven; de verhuizing van Club ’70 en het opheffen van de vereniging 

Norhtgo Royal. Daar komt bij, de opheffing van BV Kamperduin, omdat hun 

lokaal gaat sluiten en de spelers enkel nog uit gaan komen in de sectie 

Driebanden. (Driebanden Groot competitie) 

Bv Jacobswoude vraagt C1 speler(s) 

Zoals medegedeeld. Reacties naar de secretaris, die vervolgens Jacobswoude zal 

informeren. 

 

 



4 Notulen vorige vergadering 

 

Ten overvloede wordt nogmaals benadrukt, dat deze notulen geboren zijn uit 

onmacht en de situatie op dat moment. Paul Swanenburg (Sportrust) merkt nog 

op, dat gezien de omstandigheden het bestuur mag worden gecomplimenteerd 

met het gevoerde beleid. Er zijn geen op- of aanmerkingen op deze notulen 

waardoor deze worden goedgekeurd.  

 

5 P.K. 

 

Wedstrijdleider P.K. Marco van Ekkendonk evalueert afgelopen seizoen, waarin 

hij alle verenigingen dank zegt, voor het oplossen van alle poules en finales, 

welke door Corona allemaal op ‘een kluitje’ moesten worden gespeeld. Op 

Districtsniveau is dit allemaal gelukt, echter regionaal (Gewestelijk) ging dit met 

horten en stoten. Ook was Marco door een verbouwing thuis de officiële 

Districtsmedailles even uit het oog verloren, waardoor de winnaars een 

‘tweedehansje’ kregen omgehangen. Inmiddels zijn de originele medailles ‘boven 

water’ en zal Marco deze alsnog aan de rechtmatige eigenaren doen toekomen. 

Voor volgend seizoen zal uw bestuur (want Marco staat niet alleen) er op 

toezien, dat ook alle district overschrijdende voorwedstrijden op een normale 

manier kunnen worden gespeeld. Afgelopen seizoen zijn deze voorwedstrijden, 

en daarmee eventuele vervolgen, veelal niet gespeeld, deels door onvoldoende 

inschrijvingen en deels door afzeggingen op het laatste moment, resulterend na 

een laat tijdstip van bekendmaking. Hier kunnen wij als District weinig aan 

veranderen, want ook wij zijn afhankelijk van informatie vanuit het Gewest. We 

gaan er in ieder geval naar streven, dat volgend seizoen alle opgegeven spelers 

ook daadwerkelijk kunnen deelnemen, al dan niet in ons eigen District. Afgelopen 

seizoen was Marco zijn eerste seizoen als wedstrijdleider P.K. Door de Corona is 

hij direct ‘in het diepe’ gegooid en is daar prima uit gekomen, wat door de 

vergadering word erkent en met applaus word ondersteunt. Voor komend 

seizoen word dus de toezegging gedaan, dat voor alle inschrijvingen, in welke 

klasse dan ook, wordt getracht, deze onder te brengen, al dan niet in ons District. 

Daarbij nog de mededeling, dat de onlangs gehouden enquête van de K.N.B.B. tot 

gevolg heeft, dat alle klassen, vanaf de tweede klasse, weer met vaste aantallen 

gaan worden gespeeld. De intervallen gaan dus vervallen, maar blijven wel 

gehandhaafd voor Libre 3de en 4de Klasse, Bandstoten 3de Klasse en Driebanden 

klein 3de Klasse. Wat de vaste aantallen gaan worden, word zo spoedig mogelijk 

bekent gemaakt, maar zal niet of nauwelijks afwijken van de bekende aantallen 

vóór Corona. Omdat we in het verleden, naast de teams, ook personen huldigden 

voor hun prestaties in het afgelopen seizoen, stelt secretaris Peter Linsen voor, 

om dit weer in ere te herstellen. De vergadering is het eens, dat wij tijdens de 



komende A.L.V. Jeroen Heeremans (BV Velsen), Nederlands kampioen Libre 

Hoofdklasse, gaan huldigen als winnaar van de prestatiebeker 2021-2022. Zoals 

gebruikelijk krijgen ook de overige deelnemers aan Gewest en/of Nationaal 

tijdens deze A.L.V., een uitnodiging en een oorkonde. Daarna zal deze ceremonie 

weer deel gaan uitmaken van de W.L.V. 

 

6 Teams 

 

Wedstrijdleider Leen v.d. Oever legt uit, hoe de eindstanden in de competitie tot 

stand zijn gekomen. Ook weer door corona, was er de noodzaak om partijen te 

cancelen. Door het afzeggen van enkele teams, kwamen ook die resultaten te 

vervallen, wat een en ander er niet makkelijker op maakte. Toch zijn we ook in de 

competitie tot een einde gekomen en kunnen we teams afvaardigen naar de 

Gewestelijke rondes en hopelijk verder. 

We spreken af, dat, indien een speler voor meerdere verenigingen uitkomt, in 

dezelfde klasse/competitie, hiervoor toestemming nodig is van uw 

districtsbestuur. Dit is afgelopen competities voorgevallen, echter zonder 

opgemerkt (bewust/onbewust) te zijn. Het competitie reglement voorziet hierin, 

dat het districtsbestuur hiervoor toestemming kan verlenen. De vereniging(en) 

moeten even melding maken van dit fenomeen, waarna het bestuur kan 

besluiten of dit mag, ja, dan nee. Om de bezetting van de teams te waarborgen, 

zal het bestuur daar enkel positief op reageren, maar om misverstanden te 

voorkomen dient er een aanvraag te worden gedaan. Tevens besluiten we, dat 

de ondergrens in de B1 competitie onveranderd blijft, maar dat het minimum 

aantal caramboles in deze competitie word opgetrokken van 23 naar 25 

caramboles. Niet iedereen is hier happy mee, maar het is nog steeds niet het 

minimum uit het verleden, wat op 27 stond. 

 

7 Concept agenda, indien aanwezig 

 

Alle aanwezigen hebben voor aanvang een conceptagenda ontvangen. In 

samenspraak is de volgorde van de klassen aangepast naar een gebruikelijke 

volgorde. Ook is er geschoven in de data voor voorwedstrijden en competitie. 

Bezwaar was, dat er na een ronde competitie vaak drie weken tussen de p.k.’s en 

volgende competitie ronde zat. Dit is nu naar ieders tevredenheid opgelost, zie 

bijlage ‘agenda 22-23’. 

 

8 Rondvraag 

 

Er zijn geen verdere vragen en dus sluit Peter de vergadering om 21.10, onder 

dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng in deze vergadering. 



 

Hierbij de prijs winnaars van het afgelopen seizoen 2021-2022 

zoals die gemaakt is na bereiking van het gemiddelde behaalde punten. 

 

         Nummer 1;  Nummer 2;  Nummer 3; 

B1 = Sportrust 1  Vriendenkring 2 Koetshuys 1 

B2 = Vriendenkring 3 De Klipper 6  De Klipper 7 

C1 = Velsen 2  KSA 1   BCO 1 

C2 = BSM 1  De Taveerne 1  De Klipper 2 

C3 = Velsen 3  Excelsior 1  Luto 1 

C4 = Sportrust 2  Sportrust 3  BSM 3 

 

 


