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WeerterPoolbiljartBond – algemene vergadering 

Notulen 

 

Datum: 25-09-2019 

Locatie: Richard’s Bar – Beekstraat 87,  Weert 

Aanwezig: Nino, Leon, Kristof (leden DB), Willem Verstappen (Ut Ingelke 3), Roel 

Vanlier (De Hook 3), Bart Teeuwen (Don Papi 3), Sandy Ummels (HOB 

Weert 7), Rolf Dirkx (Bie de Tied), Roger Ubben (HOB Weert 3), Mark 

Ceelen (De Hook 2), Maurice Houben (HOB Weert 1), Pim Kahlert (HOB 

Weert 4), Gerwin Kessels (HOB Weert 6), Marc van Rens, Okke 

Timmermans (Poolplayers 1)  

 

 

 

I. Opening 
 

Nino opent de vergadering om 20u09 en heet iedereen welkom op deze algemene vergadering 

van het 27e seizoen van de WPB.  

 

II. Mededelingen 
 

Nino meldt dat hij de vergadering vervroegt zal moeten verlaten wegens competitie 

verplichtingen omwille te groot aantal afwezigen in zijn team. 

Voor de rest zijn er géén mededelingen. 

 

III. Notulen d.d. 05-06-2019 
 

Er waren geen opmerkingen bij de notulen van de vorige vergadering. 

 

IV. Verslag Kas Controle Commissie 
 

Nino geeft overzicht van de Kas. De voorziene gelden voor het 25-jarig bestaan worden nu 

omgezet voor het eventuele event bij het 30 jaar bestaat.   

Het financieel overzicht ligt tijdens de vergadering ter inzage. 

 

V. Benoeming Kas Controle Commissie 

 

De Kascontrole commissie bestaat uit 2 personen die 1x per jaar de Kas zullen controleren. Dit 

gebeurt op het eind van ieder seizoen. Voor de continuïteit te bewaren blijft steeds 1 persoon 

aan en wordt er 1 nieuwe persoon aangeduid.  

Youri Dijkgraaf blijft aan en Mark Ceelen wordt vervangen door Roel Vanlier. 
 

VI. Benoeming Biljart Controle Commissie 

 

De Calamiteiten Commissie heeft als taak om conform de afspraken de biljarttafels te 

controleren.  

Kristof haalt aan dat een jaar geleden in de vergadering bijna een uur over dit onderwerp werd 

gediscuteerd en dat er besluiten zijn genomen, maar die niet zijn toegepast. Bv Er zijn geen 3 

controles geweest, tafels met opmerkingen werden gecommuniceerd.  

Controles zijn idd een momentopnames. We weten dat tafels op bepaalde locaties altijd goed 

zijn én het blijft een café competitie. De Biljart Controle Commissie moet reageren als er 

opmerkingen komen vanuit de leden over een tafel. Bijvoorbeeld als ze op het 

wedstrijdformulier iets schrijven, maar dat mag ook perfect per mail, whatsapp, …   

Nieuwe verengingen moeten bezocht worden zodat men weet wat er verwacht wordt en dat er 

alvast een kennismaking is geweest met de tafel. 

Mark Ceelen is altijd beschikbaar om een tafel helpen waterpas te plaatsen. Dit is buiten de 

WPB om en eventuele kosten zijn voor het lokaal zelf. Zijn mobielnummer: +31 6 21561777 

Biljart Commissie blijft Nino van Hal en Mark Ceelen. 
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VII. Benoeming Calamiteiten Commissie 

 

De Calamiteiten Commissie heeft als taak om aan het begin van het nieuwe seizoen de 

goedkeuring te geven over de divisie indeling. Voor de rest worden zijn aangesproken als er 

een calamiteit zich voordoet. Afgelopen seizoen was dit nul keer, waarvoor dank. We proberen 

deze groep samen te stellen over de verschillende divisies heen en uit verschillende 

verengingen. Extra personen kunnen nog steeds opgegeven worden.  

Mark Ceelen (De Hook – ere), Roel Vanlier (De Hook – eerste)… Pim Kahlert (HOB Weert – 

eerste); Okke Timmermans (Poolplayers – eerste), Nico Roozenkrans (Ut Ingelke – eerste), 

Jeroen Timmermans (Hermeni-j – ere), Robert Scheffer (Richard’s Bar – eerste); Youri 

Dijkgraaf (Don Papi – ere)- Jacco Paap (Don Papi – ere) 

 

 

VIII. Evaluatie toernooi/feestavond seizoen 2018-2019 

 

Er zijn geen opmerkingen over het WPB Toernooi. De intentie om het toernooi vroeger in het 

seizoen te spelen wordt herhaald, in het afgelopen seizoen werd dit niet toegepast.  

Op de feestavond waren er weer minder aanwezigen. Uit rondvraag besluiten we alvast dat we 

van de feestavond terug enkel een feestavond moeten maken en de finale van The Cup op een 

ander moment te spelen. Dit wordt ter stemming voorgesteld met onmiddellijk ingang en 

goedgekeurd door de aanwezig. 
 

IX. Prijsuitreiking Zomercompetitie 2019 

 

De voorlopige bekers worden overhandigd aan de aanwezigen captains. 
 

X. Indeling WPB Divisies + The Cup seizoen 2019-2020 

 

Kristof geeft aan dat hij blij is dat we opnieuw met 27 teams zijn ingeschreven, al waren dit er 

eerste 26. De Calamiteiten Commissie werd ingelicht over een reeks indeling van 12 teams in 

ere (diegene die hun plaats daar verdiend hadden) en de 14 overige in de eerste divisie. 

Vanuit de calamiteiten commissie werd aangehaald dat Ut Ingelke 2, die als stoppend 

opgegeven werden, niet de intentie zouden hebben om te stoppen. Een nieuwe teamcaptain 

heeft diezelfde avond contact opgenomen met DB WPB om aangegeven dat ze wensen door te 

gaan. 

15 teams in één divisie is niet mogelijk. Omdat HOB Weert 5 vorig jaar verliezende ploeg was 

in een promo/degradatie wedstrijd, werden zij als eerste gecontacteerd om een eventuele 

promotie te maken. Dit werd positief onthaalt waardoor de nieuwe reeks indeling 13 teams in 

ere en 14 teams in eerste divisie. Het zal dus een volle kalender zijn, waardoor de week van 

boerenbal en koningsdag wedstrijdweken zijn geworden. Kalender technisch zijn er op deze 

bewuste dagen geen wedstrijden. The Cup zal met gevolg ook onmiddellijk een Single KO zijn 

met alle divisies.  

Kalender-technisch is het dit seizoen wel mogelijk dat je 3x achter elkaar thuis of uit speelt. 

Halverwege het seizoen heeft wel elk team ongeveer even vaak thuis of uit gespeeld. Er is 

vooral geprobeerd om de teams van HOB en Hook die dezelfde speeldag hebben, niet steeds in 

dezelfde samenstelling thuis spelen. 

De laatste 4 van afgelopen seizoen in The Cup hebben zoals andere jaren, in de eerste ronde 

een walk-over. De andere walk-over's worden uitgedeeld door loting. In de volgende ronde 

kan iedereen tegen iedereen uitkomen. Er wordt gevraagd of de regel over die walk-overs niet 

moet worden aangepast. Voor dit seizoen zal dat niet meer gaan, omdat de loting reeds 

gebeurd is, maar aanpassingen staan vrij voor te bespreken en stemmen op het einde van het 

seizoen. Deze regel is er sinds de opstart van The Cup. 

De prijsuitreiking is voorlopig geplant op vrijdag 12 juni, dit is ook de start van het EK, dus 

moet deze datum misschien aangepast wordt mocht Oranje spelen. Vanuit de aanwezig wordt 

er aangehaald dat dit totaal geen probleem mocht zijn, dat het zelfs misschien gezellig is. 

Doordat er 13 speelweken heen ronde zijn zal de terugronde niet onmiddellijk na nieuw jaar 

beginnen. Er wordt gevraagd of het reglement voor het inschrijven van nieuwe spelers moet 
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aangepast worden meer bepaald dat de datum niet 1/1 is maar de dag van de start van de 

terugronde. Hierover wordt gestemd en blijft zoals het in het HHR staat. 

Er wordt voorgesteld om een extra punt toe te kennen aan het team de een wedstrijd 

gewonnen heeft. Hierover wordt er wat gesproken over pro’s en contra’s. Nino geeft ook aan 

dat vroeger het enkel over gewonnen wedstrijden ging, maar dat er dan soms na 5 partijen (5-

0 of 0-5) de tegenstander gewoon opgaf. Hierover wordt er gestemd en het blijft zoals het is. 

Het reglement zegt dat er 1 daler/1 stijger is, maar dat aan het begin van het seizoen dit 

aangepast kan worden. Gelet over de grote indeling stelt Kristof voor om hier een andere 

formule voor te kiezen om meer verschuiving doorheen de divisies te krijgen. Er wordt 

gestemd en beslist dat de voorlaatste uit de eredivisie en de tweede uit de eerste divisie een 

promo/degradatie wedstrijd te laten spelen. In een heen en terug wedstrijdformule, zoals 

afgelopen seizoen. De tweede uit de eerste divisie mag deze mogelijkheid naast zich neer 

leggen. 

Merk op: In The Cup en Bingelkes Cup is het wedstrijdformaat eind vorig seizoen aangepast! 
 

XI. Inschrijven/Betaling Bingelkes Cup Koppels. 

 

Er waren reeds enkele koppels doorgegeven, deze worden aangevuld met enkele koppels. 

Inschrijven van extra koppels kan tot DINSDAG 01/10/2019 bij de WPB DB. Daarna zal de 

loting gebeuren en online gezet worden.   

Er zijn nu zo’n 13 koppels ingeschreven. Dit is weer enkele minder dan vorig seizoen.  

Nino haalt aan of het geen idee is om de regel dat een koppel moet bestaan uit spelers van 

dezelfde vereniging te schrappen. Dit is in het verleden ingevoerd omdat het dan niet duidelijk 

was welk thuislokaal er was én dat het plannen moeilijker van de wedstrijden moeilijker zou 

zijn. Er wordt ook een voorstel gelanceerd om koppels verplicht te vormen uit een speler uit 

verschillende divisies, omdat er nu heel sterke koppels zijn en dat misschien een reden is 

waarom koppels zich niet meer inschrijven.  

Er wordt besloten om een oproep te plaatsen om hierover na te denken binnen de teams om 

dit punt te behandelen op de volgende vergadering om dan naar volgend seizoen wijzigingen 

aan te brengen. 

 

XII. Loting van locatie(‘s) eind seizoen 

 

De loting zal over enkele dagen gebeuren.  

 

XIII. Bespreking Reglementen allerhanden 

 

Het HHR werd de afgelopen periode aangepast conform de gemaakte afspraken. Er staan nog 

enkele zaken in die elkaar tegen spreken. Deze zal Leon op korte termijn nog aanpassen 

zodoende het HHR wordt beschikbaar is in een laatste versie. Voor de rest zijn er geen vragen 

over het HHR.  

Over spelregel is er de vraag wat er gebeurt in de zomercompetitie als je per ongeluk de witte 

bal raakt. Er werd begrepen of deze situatie zich voordoet bij de break. Bij de break is het 

reglement dat indien de witte bal uit eigen beweging stopt in de “kitchen” dat er geen stoot is 

geweest en dat de speler opnieuw mag breaken. Blijkbaar was deze geschetste situatie tijdens 

het spel en dan is dit altijd een fout. We zouden het als DB spijtig vinden als tijdens de 

competitie, en zeker de zomercompetitie, hier woorden over gemaakt worden. 

Zomercompetitie is gebaseerd over gezelligheid.  

De lag om te bepalen wie mag beginnen met breaken bij de WPB is tossen met het KOP/MUNT 

principe, maar het is geen probleem dat men aan bandstonden doet. 

 

Wat met gebruik van een Magic Rack? Dit is toegestaan, maar niet verplicht. Thuisploeg 

bepaald hoe het gebeurt tijdens de wedstrijd. Het is wel aangeraden om de volledige wedstrijd 

op dezelfde manier te racken.  
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XIV. Taakverdeling DB WPB 

 

Kristof is bezig geweest om alle taken op te sommen binnen het DB. En dan per regel een 

verantwoordelijke aan te duiden en een back up ervan. Uiteindelijk lijken de opdrachten zeer 

dicht te liggen zoals omschreven in het HHR. Dus Nino wordt VOORZITTER, Leon wordt 

PENNINGMEESTER en Kristof wordt SECRETARIS. Back-up van Nino is Kristof, Back-up van 

Leon is Nino, Back-up van Kristof is Leon. 

Doorheen het jaar gaan we kijken of de omschreven taken in het HHR overeenkomen met de 

werkelijk en waar nodig sturen we bij, uiteraard worden jullie hierbij op de hoogte gebracht. 

 

Nino verlaat de vergadering. 

 

XV. Rondvraag 

 

Er komt een vraag over waarom er dit seizoen met 27 teams er 2 divisies zijn en vorig seizoen 

3 divisies. Kristof verwijst naar de uitleg van begin vorig seizoen. Er waren toen 11 teams in 

de ere divisie en 16 was de “rest”. We moesten dan 2 teams bereid vinden om te stijgen en de 

nr 2 en volgende hadden geen interesse om te stijgen… Daarnaast was 16 gemakkelijk te 

verdelen in 2x 8. (iets wat toch het minimum aantal teams in een divisie) Dit jaar hadden we 

al 12 teams in ere, en moesten we er maar 1 extra teams vinden, wat ook gemakkelijk is.  

15 teams verdelen in 2 groepen, zou resulteren dat er een divisie met 7 teams zou zijn (is te 

weinig, of we moeten een team verplichten om de degraderen…  

 

Er worden extra spelers opgegeven door Bie de Tied. 

 

 

XVI. Sluiting 
 

Kristof sluit de vergadering om 21u35 en wenst iedereen een fijn en sportief seizoen en deelt 

de kalenders uit aan de aanwezigen. 

 

 


