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KNBB Vereniging Carambole 

 

NOTULEN – ALV 
 
Van:  de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Utrecht 
Datum:  18 juni 2022 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden KVC:, Piet de Jongh (voorzitter a.i. en Wedstrijdzaken Topsport), Janneke Horneman 
(secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport) 
 
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, ereleden, Willem La Rivière 
 
Afmeldingen:  
Districten:  Midden Holland, ’s-Hertogenbosch, Duinstreek, Zuid-Limburg, Eem- en Flevoland 
Zonder kennisgeving afwezig: district Amsterdam 
 
1. Opening 
Om 13.07 uur opent Piet de Jongh  de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Vervolgens verzoekt hij allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden biljartvrienden te 
gedenken.  
We komen uit een bewogen periode, corona heeft ook het afgelopen jaar veel invloed gehad op onze 
sport. We zijn blij dat we aan het einde van het seizoen toch nog in staat zijn geweest om zoveel mogelijk 
kampioenschappen te laten spelen. Dit heeft ook tot extra veel werk(druk) gezorgd.  
Het heeft ons anderzijds ook leden gekost, maar met steun van iedereen hopen we weer door te gaan.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De afmeldingen van de districten worden opgenoemd. 
 
4. Ingekomen stukken 
a. Brief district Noord-Holland Midden (Evaluatie intervalsysteem en resultaten enquête) > wordt 
behandeld onder punt 8. 
b. Brief district West Friesland (Rol Piet Verhaar) > wordt behandeld onder punt 10. 
c. Brief district Twente (Evaluatie en besluiten intervalsysteem PK) > wordt behandeld onder punt 8. 
d. Brief gewest Zuid-Nederland (Opheffen gewesten en kledingeisen) > zal door het bestuur worden 
besproken. 
  



 

   
  

  

pagina 2 van 5 

Samen biljarten geeft meer effect! 

  

www.knbbcarambole.nl 

5. Vaststelling notulen vergadering 27 november 2021 
De notulen worden onveranderd vastgesteld.  
 
6. Kort bestuursverslag 
Benny Beek wijst op zijn opmerking in het verslag over de ‘niet zo hoge betalingsmentaliteit’ in biljartend 
Nederland. Onze debiteurenpositie geeft aan dat er nog ruim 3.800 euro openstaat, verdeeld over 105 
posten. Hij vraagt extra aandacht hiervoor via de districten. Er is een debiteurenlijst beschikbaar ter 
inzage. 
 
7. Autonomie districten 
Piet Verschure neemt hierover het woord. We hebben al vaker over dit onderwerp gesproken. De 
districten kunnen beslissen over districtsaangelegenheden, over bestuurlijke en financiële districtszaken.  
Alleen op wedstrijdtechnisch gebied willen we geen vrijheden meer toestaan. Er zijn teveel verschillen 
ontstaan binnen het land. De reglementen zoals opgesteld door de Reglementencommissie dienen 
gevolgd te worden. Voorstellen voor wijzigingen worden in de WCB besproken en in het KVC bestuur 
besloten.  
Het is echter een moeilijk verhaal. Toch willen we het graag bewerkstelligen. We hebben immers 
allemaal dezelfde reglementen. De districten wordt gevraagd of ze hiermee kunnen leven.  
Inmiddels zijn we zover dat voorstellen voor reglementswijzigingen al klaar kunnen zijn in januari, die 
gaan dan gelden voor het volgende seizoen.  We krijgen daarna steeds veel vragen of het toch nog 
anders kan. Er moet een acceptatie zijn dat er mensen zijn die het beste met de KNBB voor hebben en 
die alles zo goed mogelijk proberen te reglementeren. Piet Verschure vraagt namens het KVC bestuur en 
de WCB om oog te hebben voor deze groep mensen.  
 
Opgemerkt wordt dat wijzigingen ook tot ledenterugloop kan leiden. Bijv. door hoe het moyenne wordt 
vastgesteld. Of hoe teams samengesteld worden. Doel moet blijven om zoveel mogelijk mensen aan de 
tafel te houden. 
Wim Schmitz zegt dat de districten vaak uit eigen ervaring spreken en dat daardoor veel verschillen zijn 
ontstaan. Bepaalde vrijheden kunnen natuurlijk wel toegestaan worden. De beslissing omtrent het 
aanvangsmoyenne is overigens uitzonderlijk geweest vanwege het corona-seizoen.  
Thea de Weerd geeft aan dat de aantallen caramboles in de competitie voor haar district zeker tot 
problemen en terugloop in teams gaat leiden. Zij houden in de C1 80% van het aantal te maken 
caramboles aan en spelen i.v.m. de reisafstanden dubbele wedstrijden op 1 avond. 
 
Piet de Jongh vraagt om stemming over dit punt en geeft aan dat we voor de districten met 
uitzonderlijke problemen moeten bekijken welke mogelijkheden er zijn. 
Gerrit Luiten vraagt om afbakening van ‘wedstrijdtechnisch’ en refereert aan besluiten die in de 
coronatijd noodgedwongen zijn genomen.  
Ad van Mol zegt dat de reglementen de wedstrijdzaken betreffen. Hij vindt dat we ons achter de 
reglementen moeten scharen, en vervolgens aan de WCB terugkoppelen wat er niet goed werkt.  
 
Voorgesteld wordt om de autonomie op wedstrijdtechnisch gebied uniform te houden. Als een district 
wil afwijken, moeten ze een gemotiveerd voorstel indienen bij het KVC bestuur.  
Piet Verhaar zegt dat het 13 jaar geleden al op die manier was gereglementeerd, dus dat aanvullende of 
afwijkende reglementen vooraf aan het seizoen moeten worden ingediend bij het bestuur. 
Besloten wordt dat we dit blijven hanteren. 
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8. Uitslag enquête PK intervallen en toelichting op besluiten 
Piet Verschure licht dit punt uitvoerig toe. Na 2 jaar spelen met intervallen zou worden geëvalueerd, 
maar er is 1 jaar corona tussengekomen. Inmiddels is de enquête afgelopen voorjaar uitgestuurd. Er is 
weliswaar een nieuwe ledenadministratie, maar de enquête kon helaas toch niet via dit systeem naar 
alle leden worden uitgestuurd. Daarom is deze uitgestuurd via de verenigingen, en helaas hebben we er 
geen controle op of deze naar alle leden is doorgestuurd.  
Er zijn 1465 antwoorden binnengekomen, de resultaten zijn als bijlage bij de vergaderstukken en ook 
separaat aan de districten verstuurd.  
 
Peter Twilhaar vertelt dat hij ook een dergelijke enquête heeft gehouden in zijn district. Verrassend is 
dat de uitslag nagenoeg dezelfde is als die van de KVC enquête. 
Dooitze Nauta vindt beurtenlimieten niet in alle klassen/spelsoorten nodig. Die vrijheid blijft echter aan 
de districten, of ze het willen toepassen of niet. 
 
De ingekomen stukken zijn hiermee beantwoord.  
 
Wilco Hagemeier heeft nog wat suggesties:  
-Het uitbreiden van vaste aantallen betekent meer (directe) promotie, dit leidt tot meer regelgeving en 
maakt de planning van de voorronden en wedstrijdkalender complexer. Dit in tegenstelling tot eerder 
voorgenomen doelstellingen, nl. het vereenvoudigen van regelgeving, planning en de wedstrijdkalender. 
- Een mengvorm vaste aantallen/intervallen is ook mogelijk: hoe hoger in klasse, hoe minder intervallen. 
- Te maken caramboles: logica ontbreekt hierin. Zet elke klasse op bijv. 60%. Geantwoord wordt dat de 
aantallen gebaseerd zijn op het aantal beurten.  
- Adviseert om wijzigingen voortaan in de voorjaarsvergadering te bespreken en vervolgens in de 
najaarsvergadering vast te stellen voor het jaar daarop. 
 
Piet Verhaar merkt op dat bij intervallen de 20%-regel niet zou gelden. Er zijn echter wel excessen 
geweest, waardoor het terug ingevoerd is. 
 
Er is inmiddels een nieuwe tabel gemaakt, omdat er nog onvolkomenheden in zaten. De nieuwe tabel 
wordt z.s.m. rondgestuurd naar de districten. 
 
Thea de Weerd: vraagt of er in de competitie ook een beurtenlimiet mag worden aangehouden. Zij zal 
hiervoor een voorstel bij het bestuur indienen. 
 
Dooitze Nauta: voor driebanden-klein 2e kl moet nu 20 car worden gemaakt, vroeger 25. Hij vindt het 
aantal van 20 erg mager. 
Bert Kregmeier: driebanden-klein 3e kl heeft maar 3 intervallen. Wellicht kunnen er in die klasse meer 
komen.  
Wim Schmitz: e.e.a. is gebaseerd op het aantal beurten (38-55 beurten in 2e kl. Driebanden-klein). 
Aanpassing kan altijd na 1 seizoen. 
 
9. Financiën 
9.1 Financieel jaarverslag 2021 + toelichting 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Informatie over ledenaantallen is ter vergadering uitgereikt. 
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9.2 Verslag FAC 
Ron Schellingerhout en Bert Kregmeier hebben hun bevindingen in een brief verwoord. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen. 
 
9.3 Décharge bestuur 
De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021. 
Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur. 
 
9.4 Samenstelling FAC 
Huidige leden: Ron Schellingerhout en Bert Kregmeier. Eerstgenoemde is aftredend. Er dient dus 1 nieuw 
lid te worden toegevoegd.  Jan Kamphuis (district Rotterdam) meldt zich aan. 
 
10. Bestuursverkiezing 
District West Friesland heeft het voorstel ingediend om Piet Verhaar opnieuw in het bestuur te 
benoemen. Dit voorstel werd gesteund door de districten Noord West Nederland, Midden Holland, 
Noord Holland Midden, Veen- en Rijnstreek, Rotterdam. Inmiddels heeft Midden Holland zich 
teruggetrokken van deze mening, nadat er een toelichtende brief was rondgestuurd door enkele 
bondsraadleden. 
 
Piet Verhaar deelt mede wat er gebeurd is. De ALV moet besluiten over het bestuur. 
Het gehele bestuur is momenteel demissionair.  
Jaap Labrujere (bondsraad) stelt dat het nog zittende bestuur alleen verder wil als Piet Verhaar uit het 
bestuur treedt.  
Gevraagd wordt aan de ALV om voor of tegen het aftreden van Piet Verhaar uit het bestuur te stemmen. 
Uitslag: Voor: 10.222; Tegen: 3525; Onthouding: 1472. 
 
Desgevraagd geeft de vergadering aan geen behoefte aan schriftelijke stemming te hebben om Piet de 
Jongh als voorzitter te benoemen. Dit geschiedt vervolgens met applaus. 
 
Piet de Jongh richt het woord aan Piet Verhaar, noemt hem een echte vakbondsman en geeft aan dat hij 
altijd nog veel betekent en zal blijven betekenen voor de biljartsport.  
Er is een verwijdering ontstaan in het besturen, niet in wat hij voor de sport heeft gedaan.  
Piet Verhaar wordt bedankt voor zijn inzet met een boeket  bloemen en een stoffelijke blijk van 
waardering. 
 
11. Vaststellen continuïteitscommissie  
Er moeten 5 kandidaten benoemd worden, voor eventuele vervanging van het gehele bestuur. 
Ad Koolen, Bert Kregmeier, Wim Roseboom, Cock Ooms en Maria Blom melden zich aan en zijn hiermee 
benoemd voor 1 jaar. De leden mogen daarna maximaal 7 keer herbenoemd worden. 
 
12. Wedstrijdzaken Commissie Kader 
Toelichting op aanvullend reglement voor klassen met landelijke inschrijving: er is in mei een NK kader 
geweest en er was discussie over het max. aantal beurten. Er was een reglement meegestuurd uit 2020-
2021. Later is dat aangepast naar 2021-2022.  
Het reglement zal voortaan niet gebonden worden aan het seizoen, maar wordt doorlopend en is dan 
geldig vanaf de laatste wijzigingsdatum.  
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13. Rondvraag en sluiting 
Anton Zwier merkt op dat het concept PK agenda plotseling volledig gewijzigd is, zonder berichtgeving. 
Verder wil hij graag in de nieuwe ledenadministratie alle leden en arbiters van de districten kunnen zien.  
Wanneer komt dit in orde? Dat weten we niet, het bestuur kan dat ook nog niet. Piet de Jongh zal dit 
met spoed navragen. 
Moyenne van iemand die in 2 districten speelt: Biljartpoint kan niet alle moyennes samenvoegen. Peter 
Rijckaert geeft aan dat de moyennes per district zijn afgebakend omdat niet alle districten op hetzelfde 
moment op de helft of aan het einde van de competitie zijn.  
Piet Verschure bespreekt dit punt verder in de WCB. 
 
Harrie Ploeger:  
Gewestelijke kampioenschappen: teams met minder dan 4 gespeelde wedstijden hebben dispensatie 
gekregen.  
Het bondsbureau heeft dit toegestaan, maar hij als gewestelijke wedstrijdleider heeft dit verboden wist 
van niets en kreeg veel kritiek van andere teams. 
Hij vraagt of wij excuus willen sturen aan de vereniging van het team dat nu niet heeft mogen meedoen 
door zijn verbod.  
 
Cock Ooms:  in de A-competitie moet een speler 62 caramboles maken, en speelt dan soms tegen 
iemand die 15 caramboles moet maken. Verder wil men in dat district graag met 4 spelers in een team 
spelen i.v.m. de reisafstanden. Hij dient dit te overleggen met Loek van den Hoogen. 
 
Fred Stok: PK software - waar gaan we dit jaar in werken? In de productie-omgeving van het nieuwe 
programma. Finales kunnen nog met PK special gespeeld worden. 
 
Om 16.18 uur sluit voorzitter Piet de Jongh de vergadering. 
 
De najaarsvergadering staat gepland op 26 november 2022. 


