
Beste Karel, 
 
Hierbij de reactie van District Betuwe-Veenendaal op de jongste voorstellen van de CBC. 
 
Als eerste onze constatering dat de termijn van 5 weken tussen de datum van binnenkomst (24 oktober) van de voorstellen 
en de uiterste datum voor reacties (1 december) niet toereikend zijn gebleken om de voorstellen breed met de besturen van 
onze verenigingen te bediscussiëren. Dat heeft alles te maken met de lopende competities door de week en de PK-
activiteiten in de weekends in deze tijd van het jaar. Bij deze het verzoek aan de CBC om daar in het vervolg meer rekening 
mee te houden. 
 
De reacties die we hebben binnengekregen en de meningen die we hebben kunnen peilen, waren op bepaalde punten 
eenduidig en duidelijk. 
 
PK 
Het toepassen van intervallen in de meeste PK-klassen wordt door veel van onze PK-spelers beschouwd als een positieve 
ontwikkeling. Het huidige systeem gaat er vanuit dat spelers zich continu kunnen verbeteren om de uitdaging met de 
sterkere spelers in hun klasse aan te gaan. Dat is niet realistisch: de oudere spelers en de spelers die geen tijd hebben om 
uren te oefenen - de meerderheid dus -  zitten allang op een hun maximum niveau. Voor hen die daardoor blijven 'hangen' in 
de onderkant van een klasse is het spelen van PK's niet leuk: ze maken geen kans. Het spelen met intervallen betekent dat 
ze, als ze hun best doen, toch een kans maken. De toekomst zal leren of dat veel extra inschrijvingen voor de PK's gaat 
opleveren, maar de indruk leeft dat het bij ons niet of nauwelijks zal leiden tot afhakers. 
 
Het toepassen van intervallen kan nog een positief bijeffect hebben: het ontneemt het 'schokeffect' aan promotie naar de 
volgende klasse. Spelers hoeven niet meer krampachtig te voorkomen dat ze het volgende seizoen in een hogere klasse 
belanden, waar ze vervolgens kansloos zijn. Het zou dus wel eens positief kunnen uitpakken voor de prestaties: de spelers 
aan de bovengrens hoeven zich niet meer in te houden. 
 
De vermindering van het aantal PK-klassen, mogelijk gemaakt door het toepassen van intervallen, maakt het seizoen 
organisatorisch beter 'behapbaar'. Dan hebben we het over wedstrijdleiders, arbiters, etc. .Een ander groep van 
belanghebbers, de horeca-ondernemers, staat daar niet bij te juichen: zij zien omzetverlies. De extra voorwedstrijden die dat 
gaat opleveren is in hun ogen onvoldoende compensatie. 
 
Competitie 
Zowel de horeca-ondernemers als de spelers zijn gebaat bij een 'avondvullend' programma, maar niet meer dan dat. Zo 
hadden de huidige tabellen vooral bij de B2 het bijeffect dat de teams vaak tussen 10 en half 11 's avonds al klaar waren. 
Dat is wat aan de korte kant. Aparte tabellen per klasse maakt het mogelijk om voor elke klasse de optimale partijlengte in te 
regelen. De C1-spelers waren blij met de huidige tabel die, vergeleken met de tabel van seizoen 2014-2015, een welkome 
verkorting van de partijlengte met zo'n 5 tot 15 caramboles betekende. En nog steeds komt het regelmatig voor dat de 
laatste partij pas ruim na middernacht uitgespeeld is. De tabel uit het voorstel van de CBC is voor de C1-spelers dan ook 
volstrekt onaanvaardbaar. Het betekent namelijk dat de partijlengte met zo'n 15 tot wel 25 caramboles zal toenemen. Met 
als gevolg dat avonden tot 1 uur 's nachts geen uitzondering zullen zijn. Dat is niet te doen, zeker als daar nog een half uur 
tot een uur reistijd voor het uitspelende team bij moet worden opgeteld. Diverse spelers hebben al aangegeven dat zij dan 
zullen stoppen. 
 
Omdat daarmee het voorbestaan van de C1-competitie in ons district in gevaar komt, gaan wij niet akkoord met de door de 
CBC voorgestelde tabel. Het gaat met name om het bovenste deel, voor de klassen C2 t/m C4 zijn de verschillen relatief 
klein. Wij begrijpen de motivatie voor introductie van een doorlopende intervaltabel, maar wij menen dat het CBC daarbij uit 
het oog verloren heeft wat destijds de motivatie was om per klasse een aparte intervaltabel te maken. Bij ongewijzigde 
invoering zullen wij in ons district in elk geval voor de C1-klasse de huidige intervaltabel blijven hanteren. 
 
Verder onderschrijven wij de mening van district Nijmegen dat er, met excuses voor de goede bedoelingen van het CBC, 
niet te vaak aan de tabellen gesleuteld moet worden. Het zou erg vervelend zijn - zacht uitgedrukt - als na één of twee jaar 
zou blijken dat de nu voorgestelde tabellen toch niet voldoen en weer vervangen zouden moeten worden. 
 
Namens het bestuur van District Betuwe-Veenendaal, 
 
met vriendelijke groeten, 

Ton Stijnman 

Secretaris KNBB District Betuwe/Veenendaal 
email : secretaris@districtbetuweveenendaal.nl 
telefoon: 06 5354 8349 
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