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VOORWOORD
Beste biljarters en biljartsters,
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik wens jullie allemaal een goed
2020, een jaar dat jou brengt wat voor jou belangrijk is, gezondheid,
geluk, iets nieuws of gewoon verder gaan zoals het afgelopen jaar.
Het is alweer bijna een half jaar geleden, dat wij als bestuurders met
jullie afgevaardigden over het reilen en zeilen van onze RBB hebben
gesproken. Hoogste tijd voor een ledenvergadering dus.
27 februari is het zover.
Het zou ideaal zijn wanneer alle verenigingen een afgevaardigde
zouden sturen, maar helaas, tot nu toe is dat een utopie.
Jammer voor jullie en voor ons als bestuur. Want dat is toch echt de
plaats en de tijd waarop wij onze informatie en ideeën met jullie
delen en voor jullie om je mond open te trekken wanneer je iets met
ons wil bespreken zoals nieuwe ideeën en verbeterpunten.
We moeten er samen iets van maken.
Kom vooral met jullie ideeën, liefst vooraf, zodat we dat ook al
kunnen delen met de andere verenigingen.
In deze Pomerans staan de algemene vergaderstukken en de
uitnodiging. Jullie bestuur krijgt die ook nog per mail.
En o ja, één stem per vereniging (= aangewezen afgevaardigde)
betekent niet dat andere leden niet mogen meekomen en hun zegje
doen.
Kom nou niet gelijk met 400 of 500 man, want dan krijg ik het
misschien wel een beetje benauwd. Of zien jullie dit als een
uitdaging?
Wanneer deze Pomerans uitkomt zijn we net begonnen aan de
voorjaarscompetitie. Veel biljartplezier!!!!!!!!!!!
Tot 27 februari.
Groetjes,
Jeanne

Website: www.roosendaalsebiljartbond.nl

Bank: R.B.B. NL24 RABO 0144 3059 41
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In Memoriam
Op 17 december 2019 is in de leeftijd van 84 jaar overleden

Louis Broos
Lid in de orde van Oranje-Nassau
Erelid van de Roosendaalse Biljartbond
De laatste jaren zagen we Louis steeds minder in het door hem opgezette
biljartcentrum De Distel, zijn gezondheid ging steeds verder achteruit.
Louis heeft veel voor de RBB gedaan.
Hij was 36 jaar bestuurslid van 1978 tot 2014.
Als zodanig heeft hij meerdere bestuursfuncties vervuld en veel werk verricht,
van 1978 tot 1980 als competitieleider jeugd en van
1980 tot 1985 als wedstrijdleider dames,
vanaf 1983 gecombineerd met de functie van vicevoorzitter.
In 1985 is hij gestopt als wedstrijdleider van de afdeling dames vanwege
zakelijke beslommeringen door en bij het opzetten van de Distel.
Hij wist hier samen met zijn vrouw Toos een gerenommeerd biljartcentrum van te maken,
aanvankelijk ook nog gecombineerd met een café en een feestzaal.
Als vicevoorzitter van de RBB opereerde hij wat meer op de achtergrond,
maar niet minder waardevol.
Dat de finaledag van de Distelbokaal voor veteranen telkens weer zo’n mooie dag is,
hebben we ook te danken aan Louis.
Hij was de initiator en sponsor bij de opzet van het toernooi.
Bovenal was Louis iemand die met zijn tactvolle en doordachte optreden en
formulering van zijn mening veel heeft bijgedragen aan de besluitvorming rond
de organisatie van het biljartgebeuren in de RBB.
Bij het 60-jarig bestaan van de bond heeft hij voor het vele werk dat hij verricht
heeft een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
Wij wensen zijn vrouw Toos, zijn zonen Adri en Werner,
zijn schoondochters en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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In Memoriam - vervolg Op 14 december 2019 is na een kort ziekbed op 79-jarige leeftijd overleden

Theo de Jong
Kastelein van café Veilingzicht in Oudenbosch,
lid van biljartvereniging Oudenbosch.
Theo was een bekend persoon, vooral bij degenen die al langer biljarten,
de rust zelve achter de bar in zijn café.
Hij was een goede driebandenspeler.
De biljarters konden op hem rekenen, zijn biljarts waren altijd tip top in orde.
Hij regelde de inschrijving voor de leden aan de competities en toernooien.
Hij had dit samen met Eefje nog wel een aantal jaren willen volhouden.
Het heeft niet zo mogen zijn.
Wij wensen zijn partner Eefje,
zijn dochters Anita en Gonnie,
zijn schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 27 januari 2020 is na een kort ziekbed op 84-jarige leeftijd overleden

Jan de Veth
Lid van biljartvereniging ’t Schuitje.
In de najaarscompetitie speelde hij in het libre-team in de 3e klas veteranen en voor de
voorjaarscompetitie was hij ingeschreven als lid in het bandstootteam bij de veteranen.
Het was moeilijk om van Jan te winnen, een fijne tegenstander om tegen te biljarten.
Hij straalde rust uit, was sportief als speler en had een bijzonder gevoel voor humor.
Wij wensen zijn dochters Jolita, Carola en Natasja,
zijn schoonzonen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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Jan van den Boom-bokaal 2019 winnaar Roy Pfaff
Gespeeld bij Café-zaal ’t Pleintje in St. Willebrord
Op 13 december 2019 is de finale van de Jan van den Boom-bokaal gespeeld bij café-zaal ’t Pleintje in Sint
Willebrord. Na verschillende voorronden waren er 8 deelnemers over die op deze dag de strijd aangingen
op het groene (blauwe) laken om de titel te veroveren.
Deze acht spelers waren: Koos de Boe, Roy Pfaff, Eddy Hildebrant, Cees van den Bempt, Wim
Machielse, Piet van Steen, Herman Vink en Paul van Gastel.
In de kwartfinale troffen, na loting verricht door Frans van Kuijk, de volgende paren elkaar:
Herman Vink die 33 caramboles moet maken speelde tegen Roy Pfaff die 41 caramboles moet maken.
Roy won deze partij in 25 beurten met een gemiddelde van 1,640 met een hoogste serie van 6 caramboles.
Herman maakt in de 25 beurten 16 caramboles met een gemiddelde van 0,640 met een hoogste serie van
3 caramboles.
Koos de Boe die 48 caramboles moet maken speelde tegen Piet van Steen die 88 caramboles moet maken.
Piet won deze partij in 26 beurten met een gemiddelde van 3,385 en een hoogste serie van 16 caramboles.
Koos kwam in deze partij slechts 3 caramboles tekort en maakte in de 26 beurten 45 caramboles met een
gemiddelde van 1,731 en een hoogste serie van 7 caramboles.
Wim Machielse die 110 caramboles moet maken speelde tegen Eddy Hildebrant die 38 caramboles moet
maken. Wim won deze partij in 27 beurten met een gemiddelde van 4,074 en een hoogste serie van 15.
Eddy speelde geen goede partij. Hij kwam in 27 beurten 10 caramboles tekort en eindigde met een
gemiddelde van 0,963 en maakte een hoogste serie van 4 caramboles.
Cees van den Bempt die 43 caramboles moet maken speelde tegen Paul van Gastel die 61 caramboles
moet maken. Cees speelde deze partij uit in 24 beurten met een gemiddelde van 1,792 met een hoogste
serie van 7 caramboles. Paul kwam in deze 24 beurten, ondanks een hoogste serie van 16 caramboles niet
verder van 51 caramboles met een gemiddelde van 2,215.
Hierna werden de halve finales gespeeld.
De eerste halve finale werd gespeeld door Cees van den Bempt tegen Wim Machielse. Cees won deze
wedstrijd, ondanks het feit dat hij in 13 beurten nog maar 8 caramboles had, in 28 beurten met een
hoogste serie van 7 en een gemiddelde van 1,536. Wim die in de positie was om deze wedstrijd te winnen
en met nog 3 caramboles te maken, verzuimde in de 3 laatste beurten dat te doen. Wim eindigde deze
partij met 107 caramboles, een hoogste serie van 24 en een gemiddelde van 3,821.
De tweede halve finale werd gespeeld door Piet van Steen tegen Roy Pfaff. Deze wedstrijd werd, ondanks
het goede spel van Piet gewonnen door Roy. Roy eindigde deze partij in 21 beurten, een hoogste serie van
7 en een gemiddelde van 1,952. Piet maakte 82 caramboles en een hoogste serie van 12 en had een
gemiddelde van 3,905.
Deze resultaten hadden tot gevolg dat voor de 3e en 4e plaats gespeeld werd door Wim Machielse en Piet
van Steen. Piet speelde hier zijn beste wedstrijd van het toernooi en won deze partij in 16 beurten, een
hoogste serie van 19 en een gemiddelde van 5,500. Al hoewel in de partij Wim zeer verdienstelijk speelde
en de hoogste serie van de dag maakte, 26 caramboles, eindigde hij deze partij met 74 caramboles en een
gemiddelde van 4,625.
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De finale werd gespeeld tussen Cees van den Bempt en Roy Pfaff. Deze partij werd door Roy vrij
gemakkelijk gewonnen. Hij gaf Cees geen schijn van kans. Roy kwam in deze partij van 22 beurten en een
hoogste serie van 9 tot een gemiddelde van 1,864. Cees kwam 9 caramboles tekort en eindigde deze partij
met een gemiddelde van 1,545 en een hoogste serie van 5.
De winnaar van de Jan van den Boom-bokaal is dus geworden Roy Pfaff.
Namens de RBB van harte gefeliciteerd.
Bij de hierop volgende prijsuitreiking bedankte het RBB-bestuur Frans van Kuijk van café-zaal ‘t Pleintje
voor het ter beschikking stellen van de locatie en de verzorging tijdens finale. Eveneens werden de
schrijvers en arbiters bedankt voor hun werkzaamheden. Ook de spelers werden bedankt voor hun
deelname aan deze zeer geslaagde finale.
De prijsuitreiking van de Jan van den Boom-bokaal werd hierna verricht door mevrouw van den Boom en
onze voorzitter Jeanne Backx.
Notulist namens de RBB,
Riekus van Oosterhout
Eindstand:
1e
Roy Pfaff
2e
Cees van den Bempt
3e
Piet van Steen
e
4
Wim Machielse

De Jan van den Boom-bokaal en de prijzen 1 tot en met 4.
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De 8 finalisten die gaan strijden om de Jan van den Boom-bokaal

Een actie moment tijdens de finaledag

Wim Machielse en Piet van Steen gaan strijden om
de 3e en 4e plaats

Cees van den Bempt en Roy Pfaff gaan strijden om
de 1e en 2e plaats
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De prijsuitreiking wordt verzorgd door Jeanne Backx en mw. van den Boom.
Hier ontvangt Wim Machielse zijn beker voor de 4e plaats en de felicitaties.

Roy Pfaff
(links)
De KAMPIOEN van de
Jan van den Boom-bokaal
&
Cees van den Bempt
(rechts)

De verliezend finalist
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PK Senioren Libre 2e Klas kampioen Mike de Bruijn
Gespeeld bij Biljartcentrum de Distel in Roosendaal
Zoals beloofd in de vorige Pomerans, nummer 1 - november 2019, zou hier nu het verslag van dit PK
geplaatst worden. Helaas kunnen wij deze belofte niet nakomen. Door omstandigheden zijn de tellijsten
en de volgorde van de gespeelde wedstrijden niet beschikbaar. Deze gegevens zijn echter van belang om
een verslag te kunnen maken.
Wat ons wel ter beschikking staat is een overzicht van de spelers en de behaalde mp per wedstrijd. We
weten echter niet tegen wie, in welke partij, de speler die mp heeft behaald. Met uitzondering van de
kampioen natuurlijk, want die heeft alle wedstrijden gewonnen.
Hierbij de bij ons bekende gegevens
Nr
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

Naam
Speler
Mike de Bruijn
Lia van Schendel
Mark Keepers
Andre Angelis
Jeanne Backx
Walter Goossens
Lenie Aantjes
Coba van Oers

PUNTEN PER PARTIJ
1e
10,00
10,00
8,48
6,94
10,00
9,39
10,00
9,09

2e
10,00
10,00
9,39
8,61
9,09
10,00
10,00
10,00

3e
10,00
10,00
10,00
9,72
6,06
5,15
5,15
10,00

4e
10,00
9,39
6,06
10,00
10,00
8,18
10,00
5,75

5e
10,00
10,00
10,00
8,33
10,00
7,27
7,57
4,84

6e
10,00
10,00
10,00
10,00
7,87
9,69
4,54
8,18

7e
TOTAAL
10,00 70,00
6,96 66,35
10,00 63,93
10,00 63,60
8,18 61,20
8,48 58,16
10,00 57,26
7,87 55,73

Onze excuses voor het ontbreken van het verslag. We hopen dat jullie toch fijne speelavonden gehad
hebben en dat we jullie bij een volgend PK weer mogen verwelkomen.
De wedstrijdleiding van dit Pk was in handen van Herman Vink.
De prijsuitreiking werd verzorgd door Cees van den Bempt.
Namens de RBB,
Therja Maas

De deelnemers: Andre Angelis, Mark Keepers (3e plaats), Walter Goossens (a), Lia van Schendel (2e plaats), Coba van
Oers, Lenie Aantjes, Mike de Bruijn (1e plaats), Jeanne Backx
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Uitnodiging Ledenvergadering 27 februari 2020

Roosendaalse Biljart Bond
Secretaris: Frits Terlouw
Het Bossche Laag 8, 4731 WZ, Oudenbosch
Telefoon: 06-22219074

E-mail: gterlouw@icloud.com

Oudenbosch, 1 februari 2020
Onderwerp: Ledenvergadering.
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van donderdag 27 februari 2020, bij Café Huis ten
Halve, Kruisstraat 60, 4707 RC te Roosendaal.
Volgens de statuten is elk bij de RBB aangesloten vereniging lid van de RBB. Elk lid zal een
vertegenwoordiger dienen aan te wijzen, die op de vergadering als stemgerechtigde namens de
vereniging mag optreden. Ik verzoek u om de bijgevoegde verklaring voor aanvang van de vergadering
aan de secretaris, Frits Terlouw, te overhandigen.
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur.
De (voorlopige) agenda luidt:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen van de vergadering van 28 augustus 2019 (blz 11 tot en met blz 17)
4. Ingekomen/uitgegane stukken
5. Reglementswijzigingen c.q. aanpassingen (blz 17 tot en met blz 21)
6. Wedstrijdschema seizoen 2019/2020 door de voorjaarscompetitie (blz 24)
7. Financiën
8. Pauze
9. Voorjaarscompetitie
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting
Mocht u vragen en/of punten hebben voor deze vergadering, dan verzoeken wij u deze indien mogelijk
van tevoren schriftelijk of per e-mail aan de secretaris ter agendering voor te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Roosendaalse Biljartbond,
Frits Terlouw, secretaris.
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Notulen van de ledenvergadering 28 augustus 2019
Datum:
Plaats:

28 augustus 2019
Café-zaal Huis ten Halve te Roosendaal

Bestuur:

Jeanne Backx-de Backer, Therja Maas, Joop Dekkers, Riekus van Oosterhout, Cees van
den Bempt en Frits Terlouw.

Aanwezig:

ADS, Amicitia, AZ-Kaai ’93, Bakker Boys, BBV, Blauw Wit, Bosbad, BVB, BVK, Crescendo,
DES ’83, Drie Zwaantjes, DVP, Gouden Leeuw, HGL, Jaclie, Jansen & Jansens, Kerkzicht
STB, Kloosterhof, Korenaere, Kruisstraat, Omganck, Ontspanning, Oud Roosendaal, Pec
’87, Pin, Raatskelder, Ram, Steeds Beter, Tivoli, VOFE, Vredeshof, ZBGG.

Afgemeld:

Kroon, Kwast, Le Soleil, OBK, Oudenbosch, Paardenstal, Schuitje, Wapen van Nassau
Sen, Wapen van Nassau Vet.

Afwezig zonder bericht: BCW, BVBZ, Calypso, Distel, Donkenhof, DOS, DVF, Kerkzicht Zegge,
Nieuwenberg, Nooit Gedacht, Nooit Volleerd, Pleintje, Reebok, Rianda, Seppe, Trefpunt
Rcp, Veestallen, Wieken, Zilverden.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De voorzitter vraagt of iedereen het
machtigingsformulier heeft ingeleverd en zijn stemkaart heeft ontvangen. Verder maken wij weer
gebruik van een beamer waarop verschillende items zullen worden getoond tijdens de vergadering.
Daarnaast hebben wij de beschikking over een zaalmicrofoon die door Riekus naar de persoon, die
een vraag wil stellen, gebracht zal gaan worden.
2. Herdenking overleden leden.
De voorzitter leest de namen op van de overleden leden en vraagt daarna om een ogenblik stilte
om de overledenen te herdenken.
3. Aanvullingen op de agenda.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
4. Vaststelling notulen ledenvergadering van 28 augustus 2018
De vertegenwoordiger van Jaclie, T. Wagemakers, merkt op dat hij wel was bij de vergadering van
27 februari 2019. De vergadering had verder geen op- of aanmerkingen. De notulen van 27 februari
2019 zijn hierbij vastgesteld.
5. Mededelingen Ingekomen en uitgaande stukken
Er is een brief uitgegaan naar alle leden over een bestuursbesluit. Dit besluit gaat over het weigeren
om wedstrijden te spelen op een bepaalde dag. Het is altijd de thuisclub die bepaald, op welke dag
er gespeeld wordt in hun lokaliteit. De voorzitter leest de brief met het bestuursbesluit voor.
De vergadering heeft naar aanleiding van deze brief geen vragen en of opmerkingen. De
vergadering geeft aan het eens te zijn met dit besluit.
Verder is er een brief van John Abelshausen binnengekomen. Jullie hebben vast en zeker al gezien
dat hij niet meer aan de bestuurstafel zit. De voorzitter leest de brief van John Abelshausen voor.
Dat betekent dat wij ook weer een vacature in het bestuur hebben. Daar komen wij op terug bij de
bestuursverkiezingen later in de vergadering. De vergadering heeft geen vragen en of opmerkingen
verder over dit punt.
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6. Verslag ledenraadpleging Veteranen van 4 juli 2019
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering over de rapportage van de ledenraadpleging. De
verslaglegging is hierbij vastgesteld.
7. Verslag ledenraadpleging Senioren van 4 juli 2019
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering over de rapportage van de ledenraadpleging. De
verslaglegging is hierbij vastgesteld.
8. Jaarverslag secretaris
Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag is hierbij vastgesteld.
9. Jaarverslagen wedstrijdleiders
Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. De verslagen zijn hierbij vastgesteld.
10. Jaarverslag penningmeester
Therja is op het ogenblik penningmeester ad interim. Zij geeft uitleg over de financiële situatie.
Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag is hierbij vastgesteld.
11. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Anton Bakx, René Stander en Frans Buijs heeft de financiële
administratie bij de penningmeester gecontroleerd. Dat was nog bij John Abelshausen, want op dat
ogenblik was niet bekend dat hij zou stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester. Anton
Bakx leest de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. Door de kascontrolecommissie wordt
de vergadering geadviseerd het bestuur van de RBB décharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid van het afgelopen boekjaar 2018-2019.
12. Benoeming kascontrolecommissie
Elk jaar zal een van de leden van de kascontrolecommissie vervangen dienen te worden. Ook al
nemen alle drie de leden pas voor het eerste jaar zitting in deze commissie, toch zal er 1 lid
vervangen worden. Na overleg is besloten dat René Stander en Anton Bakx aanblijven en dat Frans
Buijs zich terugtrekt. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Frans Jonkergouw.
13. Verkiezingen bestuursleden
Zoals de vergadering al gehoord heeft, is John Abelshausen als penningmeester gestopt. Hij heeft
zoals de kascontrolecommissie heeft gememoreerd zijn werkzaamheden tot het laatst verricht. Hij
heeft alles overgedragen aan het bestuur van de RBB.
Periodiek aftredend zijn Therja Maas en Jeanne Backx. Beiden zijn herkiesbaar. Verder heeft Cees
van den Bempt als interim-bestuurslid werkzaamheden bij het bestuur verricht. Om deze reden
hebben wij gevraagd aan de leden in de februari vergadering om het aantal bestuursleden uit te
breiden naar zeven. Dat is door de vergadering in februari 2019 gehonoreerd. Cees doet veel goed
werk binnen het bestuur. Aan de vergadering wordt voorgesteld om Cees van den Bempt als vast
bestuurslid te verkiezen. Is er iemand die daarover een stemming wil? Vanuit de vergadering blijkt
er geen behoefte te zijn aan een schriftelijke stemming. Cees wordt door de vergadering als nieuw
bestuurslid van de RBB gekozen.
Zoals jullie hebben gezien in het boekje staat Therja als penningmeester ai vermeld. Door het
stoppen van John Abelshausen hadden wij acuut een nieuwe penningmeester nodig. Therja heeft
deze zaken als penningmeester ai overgenomen. Zij heeft aangegeven dat zij ook de nieuwe
penningmeester wil worden. De vergadering wil hierover geen schriftelijke stemming, maar geeft
aan dat zij het volledig eens is met de herverkiezing van Therja Maas in het bestuur van de RBB en
met haar aanstelling als penningmeester van de RBB.
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De vergadering geeft verder aan dat zij het eveneens volledig eens is met de herverkiezing van
Jeanne Backx als voorzitter van de RBB.
De voorzitter geeft aan dat er nu wel een vacature is in het bestuur. Het werken met zeven
bestuursleden is wel nodig om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Zij vraagt de
vergadering om namen van personen die mogelijk interesse hebben voor een bestuursfunctie. Deze
kunnen dit bij het bestuur kenbaar maken. Het wil niet zeggen dat je gelijk als bestuurslid gekozen
wordt, maar er zal een oriënterend gesprek gehouden worden. Dan kan zowel het bestuur als de
geïnteresseerde kijken of het tot een overeenkomst kan komen. Dan zouden wij in de volgende
vergadering, februari 2020, het nieuwe bestuurslid kunnen laten verkiezen door de
ledenvergadering.
14. Ballotage van Le Soleil en Barracuda
De ballotage van Barracuda is niet meer nodig. Zij hebben niet meer ingeschreven voor de nieuwe
competitie en zijn daarom geen lid meer van de RBB. Mochten zij volgend jaar weer terug willen
komen, dan zijn zij weer aspirant lid. Er zijn geen bezwaren binnengekomen over Le Soleil. De
vergadering stemt in met het voorstel om Le Soleil als vast lid van de RBB toe te laten.
15. Vaststellen competitieschema
Joop geeft een toelichting op het competitieschema. Er zijn poules gemaakt van 8 en 9 teams. Dit
om tot het juiste aantal wedstrijden te komen.
Cees Mens van Bakker Boys vraagt waarom er geen poules van 10 van gemaakt zijn. Omdat men nu
twee weken vrij is. Het zijn 71 teams die spelen van maandag tot donderdag en 18 teams op de
vrijdag. Hij vraagt waarom de competitie niet verlengd is. Dat is vorig jaar ook gedaan. Als men nu
ook op 28 augustus was begonnen, had men al twee weken meer kunnen spelen.
Joop geeft aan dat er dan meer wedstrijden gespeeld moeten worden en dat er dan andere teams
zijn, die vier weken vrij zijn. Verder was er vorig jaar geklaagd over de lange duur van de competitie.
Cees Mens geeft verder aan dat het 7e en 8e team van Bakker Boys in dezelfde klasse spelen. Zij
spelen de voorlaatste wedstrijd tegen elkaar. Daar zijn wij niet zo blij mee.
Joop geeft aan dat dit niet anders kon in verband met de contrateams. Hij heeft veel gepuzzeld
maar kon het niet anders regelen.
Cees Mens geeft aan dat hij best gelooft dat het een gepuzzel is. Er wordt bij hun gespeeld met 8
teams op 1 biljart.
Joop geeft aan dat hij ook die onderlinge wedstrijd naar voren kan schuiven. Cees Mens geeft aan
dat dit niet kan met maar 1 biljart. Maar vorig jaar is het bij hun goed bevallen die lange competitie.
Hij begrijpt niet dat anderen daar problemen mee hadden.
De voorzitter geeft aan dat het altijd moeilijk zal zijn om het iedereen naar de zin te maken. Zeker
als je in een café maar 1 biljart hebt. Het is veel puzzelen. En waarom wij nu niet hebben gekozen
voor die lange competitie is, dat er vorig jaar heel veel commentaar over die lange competitie
gekomen is. Want het scheelt altijd vier weken dat je dan langer moet spelen.
Om deze reden zijn ook de PK’s in een week gewrongen. Ook daar hebben mensen op gezegd, ja
maar dan kan ik niet aan beiden meedoen. Het blijft altijd moeilijk om het iedereen naar de zin te
maken.
Vanuit de zaal werd de opmerking gemaakt door W. Jaspers dat er door hem veel verzoeken waren
gedaan richting de RBB over de competitie. Deze zijn door de wedstrijdleider heel goed verwerkt.
Daarom chapeau voor de wedstrijdleider.
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De vergadering heeft verder geen op- of aanmerkingen op het schema. Het schema is hierbij
vastgesteld.
16. Evaluatie proef bij het PK Veteranen libre
De voorzitter geeft aan dat er dit jaar, mogelijk door de lange competitie, weinig inschrijvingen
waren binnen gekomen voor het PK Libre bij de veteranen. Om deze reden is er gekozen voor een
proef om bij de veteranen het PK op een andere wijze te laten spelen. Frits is daar wedstrijdleider
geweest en hij kan daar iets meer over vertellen.
Frits legt nogmaals uit dat het alleen maar een proef is geweest. Het is een PK geweest waar
gespeeld is in twee poules van vijf personen. Alle deelnemers zijn onder elkaar gezet, gerangschikt
naar gemiddelde van hoog naar laag. De even gemiddelden zijn in Poule B ingedeeld en de oneven
gemiddelden in poule A. In deze poules van vijf personen heeft elke deelnemer gespeeld tegen alle
personen in zijn poule. Daar is een stand uitgekomen van één tot en met vijf. Hierop is een finale
gespeeld. Waarbij de poulewinnaars tegen elkaar hebben gespeeld voor het kampioenschap. De
nummers twee van de poule tegen elkaar voor de derde en vierde plaats. De nummers drie voor de
vijfde en zesde plaats. De nummers 4 voor de zevende en achtste plaats en de nummers vijf voor de
negende en tiende plaats. Door op deze wijze te spelen hoeft ook het AVE-systeem niet gehanteerd
te worden.
Het is een proef geweest en aan de spelers is gevraagd om hun mening aan het bestuur kenbaar te
maken. Er zijn al enkele meningen van spelers ontvangen. Daar kan het bestuur in ieder geval in de
besluitvorming rekening mee houden. Echter het zal altijd puzzelen blijven als er zo weinig
inschrijvingen zijn.
Een PK van 8 personen kan gespeeld worden in drie dagen. Maar heb je 10 of 11 inschrijvingen dan
heb je te veel om één PK te spelen. Want maak je twee groepen dan bestaat de kans, als iemand
niet komt opdagen, dat er te weinig wedstrijden gespeeld kunnen worden om een PK te houden.
De proef zoals hiervoor beschreven is goed verlopen. Er zal nu bekeken moeten worden hoe wij dit
verder in de toekomst kunnen gaan implementeren. Het probleem doet zich vooral voor bij de
veteranen en zou niet, zoals ik begrepen heb, spelen bij de senioren. Wij zullen nu als bestuur gaan
bekijken hoe wij omgaan met dit probleem en hoe wij dit gaan oplossen. Zodat wij voor alle
verenigingen en spelers tot een acceptabele oplossing komen.
Misschien zal het zo zijn dat wij het spelen van een PK op een geheel andere wijze moeten gaan
organiseren. Daarom willen wij graag dat ook andere leden meedenken en ons van ideeën voorzien,
zodat wij een beslissing kunnen nemen die door alle leden gedragen wordt.
De voorzitter geeft aan dat ook mensen hun mening kunnen geven die niet meespelen bij de PK’s,
omdat de PK’s op deze wijze worden georganiseerd. Maar als er een andere organisatie wijze is, zij
misschien wel mee willen spelen. Geef dan in ieder geval dit door, zodat wij een beslissing kunnen
nemen die door velen gedragen wordt. We zullen het nooit ieder naar de zin kunnen maken, maar
we zullen proberen zoveel mogelijk de ideeën die leven bij de spelers mee te nemen in de
beslissing.
De vergadering heeft verder geen vragen en of opmerkingen. Maar geeft wel aan dat zij zullen
afwachten met welke oplossingen het bestuur van de RBB zal komen.
17. Vaststellen matchpuntentelling voor de competitie
Voorgesteld wordt om de 10 puntentelling te handhaven voor de competitie.
De vergadering wil geen stemming, maar geeft in grote meerderheid aan dat zij voor handhaving
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van de tienpuntentelling is. De 10 puntentelling wordt dan ook gehandhaafd.
18. Pauze
19. Vaststellen puntentelling PK’s en Toernooien. Een verschil tussen de senioren en veteranen is
mogelijk.
Er is gevraagd bij de veteranen wat zij willen. Daar waren weinig mensen voor een verandering.
Daarom stellen wij voor de puntentelling te houden zoals hij is, namelijk de 10 puntentelling.
De vergadering is het hier volledig mee eens.
20. Persoonlijke kampioenschappen
Riekus geeft aan dat hij alles wel kan gaan voorlezen, maar alles staat in de pomerans. De
kampioenen zijn bekend. Als er vragen zijn wil hij deze graag beantwoorden.
De vergadering heeft geen vragen en of opmerkingen over de persoonlijke kampioenschappen.
21. Reglementswijzigingen
De voorzitter geeft aan dat in het reglement een artikel 2.3, staat, dat niet meer van deze tijd is. Zij
leest dit artikel voor. Dat artikel kan tot ongelijkheid leiden. Als je aan het begin van het seizoen
wordt geschorst dan kan de schorsing wel twee jaar duren. Dat willen wij gaan veranderen, zodanig
dat het altijd maar één jaar is. Deze schorsing zal dan ingaan na de eerste bestuursvergadering
waarop het bestuur heeft besloten tot schorsing over te gaan. Deze brief zal dan aan de vereniging
van de speler worden gezonden. De vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering en het
mededelen van de schorsing aan de speler.
Wat vindt de vergadering daarvan, zijn jullie voor deze wijziging?
De vergadering geeft aan dat zij voor deze verandering is. Het bestuur zal deze reglementswijziging
voorbereiden.
22. Lambregtsbokaal
Riekus geeft aan dat de bokaal overtuigend is gewonnen door Jansen & Jansens.
De vergadering heeft verder geen vragen en of opmerkingen.
23. Distelbokaal en Jan van den Boom-Bokaal
Riekus geeft aan dat de Jan van den Boom-Bokaal is gewonnen door Rinus Veraart van Amicitia.
Ook dit staat allemaal in de Pomerans.
De Distelbokaal is overtuigend gewonnen door Oudenbosch.
Riekus geeft aan dat er nu ingeschreven kan worden voor de volgende Jan van den Boom-Bokaal.
Iedereen vanaf 55 jaar en lid van de RBB, dus zowel senioren veteranen, kunnen zich inschrijven. De
wedstrijden worden wel altijd gespeeld op vrijdagmiddag. De eerste speelronde is op 4 oktober bij
de Distel. De tweede ronde zal gespeeld worden bij Huis ten Halve en de Ram. En als het nodig is de
derde ronde in Oudenbosch. De finale is op vrijdag 13 december bij het Pleintje in St Willebrord.
Ook hier geldt dat het zo gaat bij voldoende inschrijvingen anders zal er een speelronde vervallen.
De spelsoort is Libre.
De vergadering heeft hierover verder geen vragen en of opmerkingen.
24. Prijsuitreiking competitie 2018-2019
De wedstrijdleider competities Joop Dekkers, geassisteerd door Therja Maas, zal de uitreiking nu
verzorgen.
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25. Biljartpoint
Joop vraagt de vergadering, dat als zij wijzigingen doorgeven, dat zij ook aangeven welke klasse, de
naam van het team en welke wijziging zij willen. Het is gebeurd, dat er gebeld werd met, er moet
een wedstrijd gewijzigd worden. Niet alles is duidelijk doorgegeven en abusievelijk is een verkeerde
wedstrijd gewijzigd, omdat de klasse niet was doorgegeven. De klasse staat gewoon in het boekje.
Graag de wijziging schriftelijk doorgeven om fouten te vermijden.
Therja heeft als waarnemend penningmeester vast wat voorbereidende werkzaamheden gedaan.
De leden van de RBB kunnen van hun leden een uitdraai maken in Biljartpoint. Op de uitdraai staan
alle gegevens van die leden. Zoals bijvoorbeeld de adressen, telefoonnummers en e-mailadressen
en ook hun geboortedatum.
Dat is een Excel bestand. Dat kun je gebruiken bij de volgende inschrijving. Als je dat bestand
bewerkt zodat je de RBB-nummers, de naam en hun geboortedatum overhoudt kun je dat
selecteren van hoog naar laag. Dan kun je op een bepaalde datum een lijn trekken en zien tot
wanneer het veteranentarief geldt. Het is Therja opgevallen dat mensen worden ingeschreven voor
het seniorentarief terwijl zij veteraan zijn en ook het omgekeerde gebeurd. Als je deze lijst bij de
inschrijving voegt, hoef je ook de veteranenlijst niet meer in te vullen. Dan zijn namelijk alle
personen bekend, met naam en leeftijd. Dan is het makkelijk te bepalen voor welke persoon, welk
tarief gehanteerd moet worden.
Ook is het opgevallen dat personen niet bij het totaal van de leden worden gezet, omdat er gedacht
wordt dat zij al bij een andere vereniging zijn ingeschreven. Je moet echter bij elke vereniging
waarvoor je ingeschreven staat contributie betalen en ook op de ledenlijst gezet worden.
Therja gaat in september alles nakijken en als de inschrijvingslijst niet overeenkomt met hetgeen de
leden hebben afgedragen bij de inschrijving, zal een brief naar de vereniging gezonden worden met
de uitleg wat verkeerd is gegaan. Er zijn verenigingen die te veel hebben betaald en ook die te
weinig hebben betaald. Je krijgt dan geld terug of een verzoek om geld bij te betalen.
Als je niet weet hoe je dat ledenbestand uit moet draaien, kun je altijd contact met Therja Maas
opnemen, dan legt zij het uit. Therja wil wel de secretarissen verzoeken dit ledenoverzicht te
bekijken. Alleen de secretarissen van de verenigingen kunnen daarin.
Uit de vergadering kwam de vraag om op het inschrijfformulier aan te geven wat de peildatum is
voor het veteranen tarief.
De datum vanaf wanneer men veteraan is, staat altijd al op dat inschrijfformulier vermeld. Het staat
ook op het kasblad en in de toelichting. Het valt op dat het vaak fout gaat. Ook voor spelers van 55
jaar en nog geen 65 jaar die alleen bij de veteranen meespelen betaal je alleen het veteranen tarief.
Ook deze datum is aangegeven op de inschrijfformulieren.
De vergadering heeft hier verder geen vragen en of opmerkingen over.
26. Rondvraag
René Stander wil graag even terugkomen op de feestavond. Het was een geweldige avond, alleen
met het verdelen van het eten is het niet goed geregeld. Wij gingen eten om half zeven en helaas
alles was op.
Jeanne geeft aan dat er nadien wel is bijgevuld, want om half negen was er nog eten.
René Stander geeft aan dat hij dat niet weet, want zij waren maar weggegaan. De eigenaar had
tegen hen gezegd dat er niets meer was. Maar hij wilde dit alleen maar zeggen om bij het 75-jarig
bestaan met zulke zaken rekening te houden. Er waren in het begin mensen die alleen maar paling
stonden te laden. Daar zou iemand bij moeten staan, die dat verdeelt.
16

De voorzitter geeft aan dat zij rond half zeven voor de eerste maal ging en toen waren er al mensen
die voor de derde maal daar stonden. Maar daar is weinig aan te doen. Dit gebeurt overal, waar
men een dergelijk buffet houdt voor heel veel mensen.
René Stander geeft verder aan dat het systeem wat gehanteerd is, van eerst € 20 betalen, een heel
slim idee is geweest.
Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag.
27. Sluiting
De voorzitter vraagt om inlevering van de stemkaarten. Ze dankt de aanwezigen voor de inbreng en
wenst ze veel succes in de komende competitie.

Voorstel reglementswijziging
In dit voorstel zijn alleen die artikelen opgenomen waarvoor een wijzigingsvoorstel wordt gedaan.
Soms om een en ander te verduidelijken, soms om ze meer in overeenstemming te brengen met de
huidige praktijk.

Hoofdstuk 1 Het Huishoudelijk Reglement
Bij de Algemene bepalingen wordt een paragraaf 1.8 toegevoegd:
Paragraaf 1.8. Aansprakelijkheid
Artikel 1.8
1. De RBB is niet aansprakelijk voor schade die spelers lijden als gevolg van de beoefening van de
biljartsport, hun deelname aan wedstrijden, dan wel door toedoen of nalaten van door de RBB
aangestelde personen of voorgeschreven materiaal.
2. Leden en de spelers die schade toebrengen aan de eigendommen van de RBB dienen die schade op
eerste verzoek volledig te vergoeden.
3. Leden en spelers die schade toebrengen aan andere derden dan de RBB, zijn voor die schade
aansprakelijk en vrijwaren de RBB voor alle aanspraken die derden jegens de RBB zouden kunnen
doen gelden.

Hoofdstuk 2 Sanctieregeling
Artikel 2.4
Het bestuur bepaalt welke overige handelingen zodanig in strijd met de reglementen zijn, dat het
opleggen van een sanctie gerechtvaardigd is.
Wordt als volgt gewijzigd in:
Artikel 2.4
1. Wanneer een lid of speler door aan zijn schuld te wijten handelen de toegang wordt ontzegd tot
een etablissement waar een door de RBB georganiseerde wedstrijd of evenement wordt
gehouden, zal dit onherroepelijke uitsluiting van desbetreffende spelers en of team tot gevolg
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kunnen hebben.
2. Indien het bestuur besluit, dat leden en/of spelers geroyeerd dienen te worden, wordt het
lidmaatschap van de RBB met onmiddellijke ingang na de bekendmaking van dit besluit
beëindigd.
Tenzij het bestuur anders heeft bepaald, kunnen betrokken spelers zich niet bij andere leden
inschrijven als speler bij de RBB.
3. Het bestuur bepaalt welke overige handelingen zodanig in strijd met de reglementen zijn, dat
het opleggen van een sanctie gerechtvaardigd is.
4. Het bestuur kan, op verzoek van de wedstrijdleider, de straf in artikel 2.3 genoemd, eventueel
verzwaren indien de overtreding dermate zwaar is dat hiertoe een gegronde reden bestaat.

Hoofdstuk 4 Wedstrijdreglement
Artikel 4.1.1

(nieuw)

Door inschrijving als lid van de RBB zijn de verenigingen en haar spelers verplicht om:
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan
het bestuur, dan wel aan een door het bestuur aangewezen commissie of persoon;
b. zich ter gelegenheid van een wedstrijd, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd of
evenement behoorlijk te gedragen en zich te houden aan de in het etablissement geldende
regels;
c. natuurlijke personen (spelers) en verenigingen (leden), de gezondheid van aan wedstrijden
deelnemende spelers niet te schaden, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende
spelers zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten,
waarbij noch voorafgaand noch tijdens een wedstrijd de door een deelnemende speler te
verrichten prestatie opzettelijk of onbewust wordt beïnvloed;
d. zich te onthouden van verbaal commentaar en beledigende bewoordingen tegen spelers en de
verantwoordelijke personen van het etablissement alwaar een wedstrijd wordt gehouden.
Artikel 4.1.2 (was artikel 4.1.1)
Bij alle wedstrijden dient de voorgeschreven biljartkleding te worden gedragen.
Het voorgeschreven tenue bestaat uit een, bij voorkeur zwarte trui of blouse voorzien van een
clubembleem aan de hartzijde.
Afwijkende kleuren zijn toegestaan maar dan wel voor het hele team.
Geadviseerd wordt eventuele sponsoremblemen, in zijn totaliteit, niet groter te laten zijn dan het
gebruikte clubembleem en deze sponsoruitingen alleen op de mouwen te bevestigen.
Artikel 4.1.2

(gewijzigd, omdat in dit artikel hetzelfde stond als in de sanctieregeling)

Voor deelnemers aan officiële Bondswedstrijden, die zonder geldige reden of zonder afmelding, niet of
niet meer op komen dagen, dan wel op enigerlei andere wijze de normale organisatie verstoren gelden
de bepalingen van Hoofdstuk 2 De sanctieregeling.
Artikel 4.1.3

(vervalt)

Toelichting:
de tekst was bijna gelijk aan die van artikel 4.1.2, maar ging specifiek over persoonlijke wedstrijden. Dat
is net nodig, want onder bondswedstrijden verstaan wij alle door de RBB georganiseerde wedstrijden.
Artikel 4.1.4

(vervalt dit artikel is opgenomen in de sanctieregeling)
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Artikel 4.1.9

(overgeheveld naar de sanctieregeling)

Spelers, die zonder opgaaf van reden, een partij in de teamcompetitie niet spelen, mogen in de
persoonlijke kampioenschappen van dat lopende seizoen niet inschrijven.
Bij een 2e, zelfde overtreding, volgt uitsluiting van alle wedstrijden in dat seizoen (dus ook geen
wedstrijden meer in een van de teamcompetities).
Artikel 4.2.2
Toelichting:
in lid 2 : “laatste 2 seizoenen” is gewijzigd in “laatste seizoen” en een nieuw lid 5 toegevoegd
1. Alleen leden die voorkomen op de spelerslijst van het lopende seizoen mogen uitkomen in de
persoonlijke wedstrijden, mits zij een aantoonbaar RBB-gemiddelde (minimaal 4 wedstrijden)
kunnen overleggen.
2. Spelers die inschrijven voor een spelsoort en het laatste seizoen niet aan de competitie in deze
spelsoort hebben deelgenomen, worden ingedeeld aan de hand van het vaste gemiddelde van
de teamcompetitie van het lopende seizoen in de spelsoort waaraan zij wel hebben
deelgenomen, dus op het gemiddelde in de competitie op het moment van inschrijven.
3. Omrekening naar een gemiddelde voor de spelsoort waarvoor zij inschrijven vindt plaats op
basis van de omrekentabel in paragraaf 4.8 van dit wedstrijdreglement.
4. Spelers die in de veteranenafdeling spelen, worden indien zij geen libre gemiddelde hebben
voor die spelsoort ingedeeld op grond van het gemiddelde dat zij hebben behaald bij de RBB
Distelbokaal en de Jan van Boom-bokaal. Hebben zij daaraan niet deelgenomen, dan worden zij
ingedeeld op grond van lid 2 en 3 van dit artikel.
5. Indien geen recent RBB-gemiddelde bekend is, bepaalt het bestuur - op basis van bekende
gegevens - op welk aanvangsgemiddelde de speler wordt ingedeeld.
Artikel 4.3.13
Toelichting:
in de eerste alinea is “de voorafgaande twee seizoenen” vervangen door “het voorgaande seizoen”.
Tekst van de 2e alinea was:
“Na verhoging in gemiddelde kunnen correcties toegepast worden in de behaalde matchpunten van de
eventueel gedupeerde tegenstanders.”
De 3e alinea is vervallen.
Bij nieuwe spelers, dit zijn alle spelers die in het voorgaande seizoen geen of niet voldoende partijen
hebben gespeeld in de teamcompetitie, wordt na vier partijen het vaste gemiddelde bepaald.
Bij verhoging of verlaging van een gemiddelde kan een correctie in de matchpunten van de speler
worden toegepast. Van een vereniging die een nieuwe speler opgeeft wordt verwacht dat deze zo goed
mogelijk wordt geschat op zijn/haar gemiddelde.
Artikel 4.3.18
Toelichting:
voorgesteld wordt om dit artikel met ingang van de competitie van augustus 2020 te laten vervallen:
Indien een team of vereniging nog geen gebruik maakt van biljartpoint is de thuisspelende vereniging
verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de wedstrijdformulieren en tellijsten van de gespeelde
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wedstrijden bij de daarvoor aangewezen adressen.
De inleveradressen en de uiterlijke inlevertijd staan vermeld in de competitieboekjes.
Artikel 4.4.3
Voorstel om dit artikel te laten vervallen, er wordt al heel lang geen kampioensronde meer gespeeld.
Artikel 4.5.1
Op de 2.30 tafels speelt iedereen 50 x zijn driebandengemiddelde naar boven afgerond op hele
caramboles.
Voorstel:
“Op de 2.30 tafels speelt iedereen” wijzigen in “Iedereen speelt”

Hoofdstuk 5 Jan van den Boom-bokaal
Artikel 5.1.5
Bij partijen die gelijk eindigen worden penalty’s genomen. Dit houdt in dat beide spelers van acquit
gaan. Degene van hen die naar rato van het gemiddelde de meeste caramboles maakt plaatst zich voor
de volgende ronde. Eindigen beide spelers ook nu weer gelijk, dan plaatst de speler zich die naar rato
van het gemiddelde het hoogste gemiddelde van de partij heeft behaald.
Wordt gewijzigd in:
Artikel 5.1.5
Bij partijen die gelijk eindigen, remise, worden penalty’s genomen. Dit houdt in dat beide spelers van
acquit gaan. Hiervoor zal opnieuw getrokken dienen te worden. Wanneer beide spelers niet scoren
wordt het nemen van de penalty’s herhaald. Dit kan en mag tot vijfmaal gedaan worden.
Wanneer beide spelers dan nog niet gescoord hebben zal de partij opnieuw gespeeld worden met een
kwart van het aantal caramboles van de normale partij, afgerond naar boven.
Wordt er echter door een van de spelers gescoord bij het penalty nemen en de andere speler scoort
niet, dan heeft de speler, die gescoord heeft, gewonnen.
Wordt er door beide spelers gescoord dan wordt er gekeken naar het procentueel gemiddelde van het
aantal gemaakte caramboles om te bepalen wie gewonnen heeft.
Na artikel 5.1.8 wordt het volgende ingevoegd:
Leidraad voor de Jan van den Boom-bokaal
De speeldagen voor de Jan van den Boom-bokaal zijn altijd op vrijdagmiddag.
In principe zal het gemiddelde waarmee de eerste wedstrijd is gespeeld gelden voor het gehele
toernooi. In de meeste gevallen hebben de deelnemers al een vast gemiddelde. Mocht er echter
iemand meedoen die geen vast gemiddelde heeft en tijdens het toernooi wel een vast gemiddelde
heeft gekregen, wat is vermeld op het wijzigingsblad van de RBB-competities, dan zal dat nieuwe
gemiddelde worden aangehouden. Als een speler uitvalt en een reserve wordt opgeroepen zal deze
reserve op de plaats van de uitgevallen speler komen te staan.
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Voor de 1e speelronde zal altijd worden geloot tegen wie men speelt. Als de lijst met namen
gepubliceerd wordt staat degene die met wit zal gaan spelen als eerste genoemd. Dit omdat zijn naam
bij de loting als eerste is getrokken.
Winnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede ronde.
Het aantal spelers in de 2e ronde wordt aangevuld met de beste verliezers tot een aantal van 32 spelers
bij een aantal inschrijvingen tussen 32 en 64. Mocht dit niet mogelijk zijn door meer dan 64 of minder
dan 32 inschrijvingen kan het bestuur van deze de regel afwijken om tot een juist aantal spelers te
komen voor de volgende speelronde.
Voor de 2e speelronde wordt de volgorde van spelen gebaseerd op de uitslag van de 1e ronde. Dan zal
de nummer 1 tegen de 32 spelen en nummer 2 tegen nummer 31 enz. Verder zullen als er op twee
plaatsen gespeeld moet worden, de even partijen en de oneven partijen bij elkaar geplaatst worden. Er
dient getrokken te worden wie er begint.
Voor de 3e ronde wordt er gespeeld op basis van de uitslag van de 2e ronde. Dan zal de nummer 1
spelen tegen nummer 16 en de nummer twee tegen nummer 15 enz. Er dient getrokken te worden wie
er begint.
De finale van de Jan van den Boom-bokaal wordt gespeeld met 8 spelers. Op de dag zelf zal er geloot
worden wie tegen wie zal spelen. Voor aanvang van de partij zal er getrokken worden wie er zal moeten
beginnen. De vier (4) winnaars gaan door naar de halve finale. De verliezers vallen af.
In de halve finale zal er gespeeld worden in volgorde van het procentueel gemiddelde van de eerder
gespeelde partijen. Dus de nummer 1 tegen nummer 4 en de nummer 2 tegen nummer 3. Wie de partij
zal beginnen zal door middel van trekken bepaald worden.
De beide winnaars van de halve finale zullen de finale spelen en de beide verliezers spelen om de 3e en
4e plaats. Ook hier zal getrokken worden wie er begint.
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Vragen en antwoorden
Er zijn vragen gesteld door spelers. Omdat het voor iedere speler van belang is hoe de richtlijnen van de
RBB zijn, worden hierna 2 vragen verder besproken.

Het gebruik van de de hulpstok (ook wel genoemd kruis, hark, bok of vork)
De vraag was: als de hulpstok plat op het biljart ligt ben je dan af?
Niet iedere carambole speler maakt er gebruik van, maar bij moeilijk toegankelijke speelballen mag er
gebruik gemaakt worden van een hulpstok (ook wel genoemd kruis, hark, vork of bok). De gemiddelde
lengte van een keu is 140 cm., terwijl de tafel een lengte heeft van 230 cm. Het komt dus nog wel eens
voor dat u het idee heeft, dat uw keu te kort is bij moeilijk toegankelijke speelballen. Het gebruik van
een hulpstok is dan een optie.
De hulpstok is ter aanvulling van de voorhand, dus niet ter vervanging.
Er bestaat onduidelijkheid hoe je deze hulpstok dient te gebruiken, vast te houden.
Binnen de RBB wordt de volgende regel gehanteerd:
Tijdens het afstoten moet je voorhand de hulpstok vasthouden/ondersteunen. De hulpstok mag
niet rusten op het biljart(laken) of op de rand van het biljart.
Als je nog bezig bent met het juist plaatsen van de hulpstok mag deze op het biljart liggen.
Ook na het stoten als je dat nodig hebt om deze goed op te kunnen pakken om te verwijderen.
Alleen er mogen geen ballen mee geraakt worden want dan is er sprake van touché.
Als de hulpstok binnen het biljart blijft, mag je voorhand die de hulpstok ondersteunt/vastheeft gewoon
rusten op het biljartlaken. De hulpstok zelf mag het laken en/of de biljartrand niet raken.

Het krijtje
De vraag was : als het krijtje op het biljart valt ben je dan af?
Als het krijtje op het biljart valt ben je niet af.
Het gebeurt wel eens dat je afstoot met je keu en het topje van je vingers afschiet en hierdoor de
keu het biljartlaken raakt: dan ben je ook niet “af”.
Als het krijtje op het biljart valt en een bal raakt is er sprake van touché en dan ben je wel “af”...
mag je gaan zitten.
Je mag het krijtje niet zodanig wegleggen dat het als richtpunt ligt voor de afstoot. Als je dit ziet
mag je het krijtje weghalen (voor de afstoot) en er eventueel iets van zeggen.
Je mag met het krijtje ook geen markering op het laken zetten als richtpunt voor de afstoot.
Het krijtje wordt altijd wel op het houtgedeelte van het biljart gelegd en niet op het doekgedeelte
bovenaan bij het biljart.
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Wist u dat.............
Deze Pomerans ook gepubliceerd is op de website: www.roosendaalsebiljartbond.nl
Er op de website van de RBB ook een foto en film map is onder de button van Home. Daarop zijn foto’s
e.d. te zien van diverse RBB toernooien en PK’s, van het 70-jarig feest van de RBB. Neem eens een kijkje
en laat ons weten wat je er van vindt.
U als adverteerder ook gratis mogelijkheden heeft om bijv. informatie te verstrekken over evenementen
die u houdt, aanbiedingen die u wilt doen. Neem hierover contact op met de redactie van de Pomerans.
U als lid, speler, ook mag aangeven dat u wenst dat er een bepaald onderwerp nader wordt beschreven,
toegelicht in de Pomerans.
U als lid, speler, ook stukken mag schrijven en insturen om te laten publiceren in de Pomerans.
Het bestuur van de RBB graag opmerkingen en/of suggesties van u verneemt,
omdat zij er namelijk is voor de leden en voor hen het best mogelijke wil doen.
De volgende Pomerans (nr 3) wordt uitgegeven in juni 2020.
________________________________________
Dus wenst u iets te vermelden in de Pomerans,
neem dan contact op met therja.maas@hetnet.nl
________________________________________
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Definitief schema competitie seizoen 2019-2020 (bij 8-9-10 teams)
Week
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Van
12-08
19-08
26-08
02-09
09-09
16-09
23-09
30-09
07-10
14-10
21-10
28-10
04-11
11-11
18-11
25-11
02-12
09-12
16-12
23-12
30-12
06-01
13-01
20-01
27-01
03-02
10-02
17-02
24-02
02-03
09-03
16-03
23-03
30-03
06-04
13-04
20-04
27-04
04-05
11-05
18-05
25-05
01-06
08-06
15-06
26-06

t/m
16-08
23-08
30-08
06-09
13-09
20-09
27-09
04-10
11-10
18-10
25-10
01-11
08-11
15-11
22-11
29-11
06-12
13-12
22-12
27-12
03-01
10-01
17-01
24-01
31-01
07-02
14-02
21-02
28-02
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04
10-04
17-04
24-04
01-05
08-05
15-05
22-05
29-05
05-06
12-06
19-06
27-06

Competitieronde

Bijzonderheden
Inschr. Jan van den Boom-bokaal uit
PK Libre
Algemene Ledenvergadering

1e ronde libre+driebanden
2e ronde libre+driebanden
3e ronde libre+driebanden
4e ronde libre+driebanden
5e ronde libre+driebanden
6e ronde libre+driebanden
7e ronde libre+driebanden
8e ronde libre+driebanden
9e ronde libre+driebanden
10e ronde libre+driebanden
11e ronde libre+driebanden
12e ronde libre+driebanden
13e ronde libre+driebanden
14e ronde libre+driebanden
15e ronde libre+driebanden

Inschr. Jan van den Boom-bokaal terug

Jan van den Boom-bokaal 1e ronde

Jan van den Boom-bokaal 2e ronde
Inschr. Voorjaarscompetitie uit
Jan van den Boom-bokaal 3e ronde

Inschr. Voorjaarscompetitie terug
Jan van den Boom-bokaal Finale
Kerstmis
Nieuwjaar

16e ronde libre+driebanden
17e ronde libre+driebanden
18e ronde libre+driebanden
1e ronde libre+drieband+bandstoot
2e ronde libre+drieband+bandstoot
3e ronde libre+drieband+bandstoot
4e ronde libre+drieband+bandstoot
4e ronde libre+drieband+bandstoot
5e ronde libre+drieband+bandstoot
6e ronde libre+drieband+bandstoot
7e ronde libre+drieband+bandstoot
8e ronde libre+drieband+bandstoot
9e ronde libre+drieband+bandstoot
10e ronde libre+drieband+bandstoot
11e ronde libre+drieband+bandstoot
12e ronde libre+drieband+bandstoot
13e ronde libre+drieband+bandstoot
14e ronde libre+drieband+bandstoot
15e ronde libre+drieband+bandstoot
16e ronde libre+drieband+bandstoot
17e ronde libre+drieband+bandstoot
18e ronde libre+drieband+bandstoot

Uitn. Lambregtsbokaal uit
Uitn. PK Driebanden uit
Carnaval - Uitn. Lambregtsbokaal terug
Uitn. Distelbokaal uit
Uitn. PK Driebanden terug
Start Lambregtsbokaal
Uitn. PK Bandstoten uit
Uitn. Distelbokaal terug
13-04 2e Paasdag - PK Driebanden
Uitn. PK Bandstoten terug
27-04 Koningsdag
Distelbokaal 1e ronde
21-05 Hemelvaart - PK Bandstoten
01-06 2e Pinksterdag
Uitn. PK Libre uit
Finale Lambregtsbokaal
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