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Voorwoord 
 

Vele honderden beugelaars kijken elk jaar weer uit naar de start van het nieuwe seizoen. Zij spelen 

met veel plezier in totaal duizenden wedstrijden in een van de competities, bekertoernooien en/of 

persoonlijke kampioenschappen. Om ervoor te blijven zorgen dat iedereen dit met plezier blijft 

doen, vindt de NBB het belangrijk om met de beugelaars te spreken. Om te horen wat er goed gaat, 

wat er beter kan, welke ideeën er zijn en hoe we samen naar de toekomst kijken. 

Daarom organiseert de NBB sinds 2018-2019 jaarlijks teamleideravonden, waar de teamleiders van 

de teams samen met bestuurs- en commissieleden van de NBB verschillende zaken bespreken. Er 

zijn vijf avonden waar de teamleiders van Ere- + 1e klasse, 2e + 3e klasse, 4e + 5e klasse, de Best of 

Brabant-competitie en de Middagcompetitie bij elkaar zijn gekomen. De gesprekspunten zijn van 

tevoren rondgestuurd waardoor iedereen zich goed kan voorbereiden. Daarnaast is er op de 

avonden ruimte om nieuwe punten ter tafel te brengen. 

De verslagen van de verschillende avonden zijn naast elkaar gelegd en naar aanleiding hiervan zijn 

verschillende aanbevelingen gedaan, deze vindt u terug in hoofdstuk 1. De NBB gaat hiermee aan de 

slag en zal de beugelaars op de hoogte houden van de voortgang. Grote beslissingen zullen te allen 

tijde samen met de beugelaars worden genomen, in het algemeen op de Algemene 

Ledenvergadering. In de hoofdstukken 2 tot en met 6 vindt u de verslagen van de verschillende 

avonden. Voor vragen of opmerkingen over dit verslag kunt u terecht via secretariaat@beugelen.nl.  

Tot slot kijkt de NBB ook dit jaar weer terug op een prettig verloop van de avonden. Dit jaar waren er 

voor het eerst ook avonden voor de Middagcompetitie en de BoB. Via deze weg wil de NBB graag 

iedereen die erbij betrokken was bedanken voor de constructieve gesprekken! 

 

Namens bestuur en commissies van de Nederlandse Beugel Bond, 

 

Johan Hoeijmakers 

Secretaris 
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Vorwort 
 

Hunderte von Spielern freuen sich jedes Jahr auf den Beginn der neuen Saison. Sie spielen gerne 

Tausende von Spielen in einer der Ligen, Pokalturniere und / oder persönlichen Meisterschaften. Um 

weiterhin sicherzustellen, dass alle dies weiterhin gerne tun, hält es die NBB für wichtig, mit den 

Spielern zu sprechen. Zu hören, was gut läuft, was verbessert werden kann, welche Ideen es gibt und 

wie wir gemeinsam in die Zukunft schauen. 

Aus diesem Grund organisiert die NBB seit 2018-2019 jährliche Teamleiterabende, an denen die 

Teamleiter der Teams gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern und Ausschussmitgliedern der NBB 

verschiedene Fragen erörtern. Es gibt fünf Abende, an denen die Teamleiter der Ehrenklasse + 1. 

Klasse, 2. + 3. Klasse, 4. + 5. Klasse, der Best of Brabant-Kompetition und der Nachmittags-

Kompetition zusammengekommen sind. Die Diskussionspunkte wurden im Voraus verteilt, damit 

sich alle gut vorbereiten können. Außerdem ist abends Platz, um neue Punkte auf den Tisch zu 

bringen. 

Die Berichte der verschiedenen Abende wurden nebeneinandergestellt, und als Ergebnis wurden 

verschiedene Empfehlungen abgegeben, die in Kapitel 1 zu finden sind. Die NBB wird damit 

beginnen und die Mitglieder über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Wichtige 

Entscheidungen werden jederzeit zusammen mit den Spielern getroffen, in der Regel auf der 

Generalversammlung. Die Kapitel 2 bis 6 enthalten die Berichte der verschiedenen Abende. Bei 

Fragen oder Kommentaren zu diesem Bericht wenden Sie sich bitte an secretariaat@beugelen.nl.  

Es wurde beschlossen, nur das Vorwort und die Empfehlungen ins Deutsche zu übersetzen. Diese 

Abschnitte folgen den niederländischen Versionen.  

Schließlich blickt die NBB auch in diesem Jahr auf angenehme Abende zurück. In diesem Jahr gab es 

erstmals Abende für die Nachmittags-Kompetition und die BoB. Auf diese Weise bedankt sich die 

NBB bei allen Beteiligten für die konstruktiven Diskussionen! 

 

Im Namen der Vorstand und der Ausschüsse des Niederländischen Bügelbundes, 

 

Johan Hoeijmakers 

Sekretär 
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Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de verschillende avonden hebben het NBB-bestuur en de commissies 

verschillende aanbevelingen geformuleerd, deze vindt u hieronder. De NBB gaat ermee aan de slag 

om deze punten te realiseren en houdt u op de hoogte van de voortgang. 

 

1. Jaaragenda 
a. Begin het in de eerste of tweede week van september. Eindig voor de meivakantie. 

b. Maak richtlijnen voor het opstellen van de seizoensagenda. 

c. Januari beugelmaand handhaven (geen wedstrijden in de reguliere avondcompetitie) en 

geen wedstrijden tijdens de twee weken rondom de Kerst. 

 

2. Banen en materialen 
a. Onderzoek wat de mogelijkheden en consequenties zijn van een overstap naar uniforme 

beugelbollen voor de competities. 

b. Breng in kaart t.a.v. welke andere materialen kan worden samengewerkt zodat de 

verenigingen worden ontlast. 

c. Breng de mogelijkheden in kaart om het makkelijker te maken om informatie te vinden over 

het aanleggen van een beugelbaan. 

 

3. Competities 
a. Handhaaf de huidige manier van wedstrijdopstelling maken. Start een experiment in de BoB-

competitie met alternatieven (zoals op de betreffende avond is besproken). 

b. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om het verplaatsen van competitiewedstrijden te 

vergemakkelijken. 

c. Voorkom dat teams al te veel achter elkaar vrij zijn (in competities van 10 of 11 teams). 

d. Onderzoek de voor- en nadelen van een opzet waarbij de thuisploeg altijd drie partijen leidt.  

e. Verken de mogelijke vormen om met 4 spelers in een team te spelen. 

 

3.1. Reguliere avondcompetitie 
a. Handhaaf voor het komende seizoen de standaard van 12 teams per klasse.  

b. Breng de verschillende mogelijke scenario’s in kaart als het aantal teams de komende jaren 

blijft dalen. 
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c. Denk na over verschillende alternatieven voor een competitieprogramma zodat dit 

‘spannender’ kan worden gemaakt. Tijdens de avonden zijn verschillende systemen 

genoemd. 

d. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om avonden met twee wedstrijden minder lang (en 

dus laat) te maken. 

3.2. Best of Brabant 
a. Een en ander werkt niet zoals gewenst in de Ranking en dit gaat opgelost worden. 

 

3.3. Middagcompetitie  
a. Overleg begin juli, als de opgaves bekend zijn, met de teams in de Middagcompetitie over 

een werkbare competitie-indeling. 

b. Trek de opgave, teamsamenstelling en regels voor de Middagcompetitie gelijk met de 

reguliere competitie. 

 

4. NBB-beker  
a. Stap over naar een knock-outsysteem. Breng de verschillende mogelijkheden om dit 

praktisch uit te voeren in kaart. 

 

5. Persoonlijke kampioenschappen  
a. Onderzoek de mogelijkheden om deelnemers aan de Persoonlijke Kampioenschappen meer 

dan 1 wedstrijd per middag te laten spelen. 

b. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om andere prijzen aan de winnaars uit te reiken. 

c. Bekijk of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat te sterke spelers in een te lage klasse 

uitkomen. 

d. Bekijk wat de mogelijkheden zijn om de voorkomen dat in de lagere klassen te onervaren 

beugelaars baanmeester moeten zijn. 

 

6. Reglementen 
a. Voeg de verschillende wedstrijdreglementen samen. 

b. Onderzoek de mogelijkheden om lidmaatschap van de NBB mogelijk te maken zonder 

lidmaatschap van een vereniging. 
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7. Spelregels 
a. Handhaaf de komende jaren de spelregels zoals deze zijn. Kleine aanpassingen en correcties 

zijn wel mogelijk. 

b. Enkele spelregels zijn niet voor iedereen duidelijk. Verken de mogelijkheden om dit onder de 

aandacht te brengen bij de beugelaars. 

 

8. Baanmeesters en opleidingen 
a. Breng in kaart wat de mogelijkheden zijn om beugelaars te stimuleren om een diploma 

Baanmeester te halen. 

b. Evalueer de cursussen van het afgelopen seizoen. 

 

9. Beleidsplan 
a. Actief delen wat goed gaat bij de verenigingen. 

 

10. Website en livescore-systeem 
a. Blijf het uitrollen van het live-score-systeem stimuleren. 

b. Plaats de relevante reglementen voor de login. 

c. Onderzoek de mogelijkheden om de website (of de belangrijkste onderdelen daarvan) te 

vertalen naar het Duits. 

d. Maak de Live-score-pagina rustiger; de wedstrijden verspringen nu vaak. 

 

11. Overige punten 
a. Blijf zoeken naar vrijwilligers. 

b. Organiseer deze teamavonden niet meer op zondagavond. Denk na over de mogelijkheden 

om deze avonden qua reizen anders op te zetten. 
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Empfehlungen 
Als Reaktion auf die verschiedenen Abende haben der NBB-Vorstand und die Ausschüsse 

verschiedene Empfehlungen formuliert, die Sie unten finden. Die NBB wird daran arbeiten, diese 

Punkte zu realisieren und Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten. 

 

1. Jahreskalender 
a. Starte in der ersten oder zweiten Septemberwoche. Ende vor den Maiferien. 

b. Erstelle Richtlinien für die Erstellung des Jahreskalenders. 

c. Behalte die Januar-Bügelmonat bei (keine Spiele in der Abendkompetition) und plane keine 

Spiele während der zwei Wochen um Weihnachten. 

 

2. Bahnen und Materialien 
a. Untersuche die Möglichkeiten und Konsequenzen eines Übergangs zu einheitlichen Kugeln 

für die Wettbewerbe. 

b. Identifiziere mit welchen anderen Materialien zusammengearbeitet werden kann, um die 

Vereine zu entlasten. 

c. Identifiziere die Optionen, um das Auffinden von Informationen zum Aufbau einer 

Bügelbahn zu erleichtern. 

 

3. Kompetitionen 
a. Behalte den aktuellen Match-Setup-Modus bei. Starten Sie ein Experiment im BoB-

Kompetition mit Alternativen (wie am entsprechenden Abend besprochen). 

b. Untersuche die Möglichkeiten, um das Verschieben von Spielen zu erleichtern. 

c. Verhindere dass Teams zu oft hintereinander frei sind (in Kompetitionen mit 10 oder 11 

Teams). 

d. Untersuche die Vor- und Nachteile eines Plans, bei dem die Heimmannschaft immer drei 

Parteien leitet. 

e. Erkunde die möglichen Formen, um mit 4 Spielern in einem Team zu spielen. 

 

3.1. Abendkompetition 
a. Behalte für die kommende Saison den Standard von 12 Teams pro Klasse bei. 

b. Zeichne die verschiedenen möglichen Szenarien auf, wenn die Anzahl der Teams in den 

kommenden Jahren weiter abnimmt. 
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c. Denke über verschiedene Alternativen zu einem Gerät nach, damit es "aufregender" wird. 

Abends wurden verschiedene Systeme erwähnt. 

d. Untersuche die Möglichkeiten, Abende mit zwei Spielen kürzer (und damit zu spät) zu 

gestalten. 

 

3.2. Best of Brabant 
a. Die Ranking funktioniert nicht wie gewünscht und dieses Problem wird gelöst. 

 

3.3. Mittagskompetition 
a. Konsultiere die Teams des Mittagskompetitions Anfang Juli (wenn die Anzahl der Teams 

bekannt ist) über ein funktionsfähiges Kompetitionsformat. 

b. Richte die Aufgabe, die Teamzusammensetzung und die Regeln für den Mittagskompetition 

auf den Abendkompetition aus. 

 

4. NBB-Pokal  
a. Wechsele zu einem Knockout-System. Untersuche die verschiedenen Möglichkeiten, um dies 

praktisch zu tun. 

 

5. Persönliche Meisterschaften 
a. Untersuche die Möglichkeiten, den Teilnehmern an den persönlichen Meisterschaften zu 

ermöglichen, mehr als ein Spiel pro Nachmittag zu spielen. 

b. Untersuche die Möglichkeiten, den Gewinnern weitere Preise zu verleihen. 

c. Sehe nach, ob es Möglichkeiten gibt, zu starke Spieler daran zu hindern, in einer zu niedrigen 

Klasse zu spielen. 

d. Informiere über die Möglichkeiten, um zu verhindern, dass unerfahrene Spieler in den 

unteren Klassen ein Bahnmeister sein müssen. 

 

6. Reglements 
a. Kombiniere die verschiedenen Wettbewerbsreglements. 

b. Untersuche die Möglichkeiten, eine NBB-Mitgliedschaft ohne Mitgliedschaft in einem Verein 

zu ermöglichen. 
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7. Spielregeln 
a. Behalte die Spielregeln für die kommenden Jahre bei. Kleine Anpassungen und Korrekturen 

sind möglich. 

b. Einige Regeln sind nicht jedem klar. Untersuche die Möglichkeiten, um die Spieler darauf 

aufmerksam zu machen. 

 

8. Bahnmeister und Schulungen 
a. Plane die Möglichkeiten, um Spieler zu ermutigen, ein Bahnmeister-Diplom zu erhalten. 

b. Bewerten Sie die Kurse der letzten Saison. 

 

9. Richtlinienplan 
a. Aktiv teilen, was Vereine gut machen. 

 

10. Website und Live-Score-system 
a. Fördere weiterhin die Einführung des Live-Score-Systems. 

b. Platziere die wichtigsten Reglemente für den Login. 

c. Untersuche die Möglichkeiten, die Website (oder die wichtigsten Teile davon) ins Deutsche 

zu übersetzen. 

d. Mache die Live Score-Seite ruhiger. Die Wettbewerbe springen jetzt oft. 

 

11. Andere Punkte 
a. Suche weiter nach Freiwilligen. 

b. Höre am Sonntagabend auf, diese Teamabende zu organisieren. Denke über die 

Möglichkeiten nach, wie man diese Abende anders gestalten kann, um das Reisen zu 

erleichtern. 
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Verslag Teamleideravond Ereklasse en 1e klasse - 23 januari 2020 
Plaats: Beugelbaan van ‘H.B.C.’ te Helden  

 

Aanwezigen vanuit de NBB:  

• Johan Hoeijmakers (NBB-bestuur, avondvoorzitter) 

• Marc van de Korput (NBB-bestuur, notulist) 

• Jan Leijendeckers (Commissie Spel en Opleiding) 

• Sjra Naus (Commissie Spel en Opleiding, Commissie Baankeuringen) 

• Pierre Ververgaard (Commissie Baankeuringen) 

• Jo van Hoof (Commissie Wedstrijden) 

 

Aanwezigen vanuit de NBB-verenigingen: 

Ereklasse 

• Baarlo 1: niet aanwezig 

• Ell 1:  Wiel Mennen 

• Hegelsom 1: Jan Saris 

• Helden 1: Johan Peeters 

• Helden 2: Miranda Ottenheijm 

• Hoogeloon 1: Nol Maas 

• Kessel 1: Maikel Leenders 

• Kronenberg 1: niet aanwezig 

• Maasbree 1: Hem Hendrix 

• Neer 1:  niet aanwezig 

• Olland 1: niet aanwezig 

• Tegelen 1: Stan Cox 

1e klasse 

• Grathem 1: niet aanwezig 

• Hegelsom 2: niet aanwezig 

• Helden 3: Geert Beurskens 

• Hoogeloon 2: Nol Maas 

• Kessel 2: Pascal Leenders 

• Kronenberg 2: niet aanwezig 

• Maasbree 2: Ceriel Joppen 

• Meijel 1: niet aanwezig 

• Sevenum 1: Piet Joppen 

• Stramproy 1: Thieu Vranken 

• Tegelen 2: Pierre Ververgaard 

Bespreking 
Johan begint met een kort welkomstwoord en schetst kort hoe de avond eruit zal zien. Er zijn 

verschillende onderwerpen besproken, hieronder wordt een puntsgewijze samenvatting gegeven. 

 

Jaaragenda 
Men vindt de lengte van het seizoen goed, maar de voorgestelde start eind augustus vindt men aan 

de vroege kant, zeker met het oog op de zomervakantie. Liever een paar weken later starten en een 

paar weken later doorgaan aan het einde 
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De Januari Beugelmaand zou gehandhaafd moeten worden omdat er door verschillende 

verenigingen activiteiten worden georganiseerd. Er zijn enkele stemmen voor het verlengen van de 

huidige vier weken. Inkorten wordt niet wenselijk geacht.  

Er wordt gesuggereerd om alle voorrondes van de Persoonlijke Kampioenschappen in één weekend 

te spelen. 

 

Banen en materialen 

Beugelbollen 
Johan licht toe dat de huidige Aramith-bollen niet geschikt zijn om mee te beugelen; doordat de bol 

uit twee lagen bestaat, breekt de bol erg snel. Verschillende verenigingen hebben hier problemen 

mee en de NBB is actief bezig om dit met de betreffende verenigingen op te lossen. Ook met de 

leverancier is het bestuur in gesprek om alles netjes af te ronden en daarna afscheid van elkaar te 

nemen.  

Ook de levering van beugelbollen die vroeger door Hay Manders werden gemaakt is enkele jaren 

geleden opgehouden. Beugelclub Hoogeloon kan beugelbollen leveren, dus in dat opzicht is de 

beugelsport niet in gevaar.  

Er wordt gevraagd hoe men aankijkt tegen het op termijn gaan uniformeren van de beugelbollen die 

gebruikt worden in de competitie. Qua principe staan de teamleiders hierachter en ook enkele 

praktische punten worden besproken. Het bestuur gaat voorstellen uitwerken zodat hier op een 

verantwoorde en geleidelijke manier naartoe kan worden gewerkt. 

Andere materialen 
Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe men aankijkt tegen het uniformeren van andere materialen, 

waarbij kan worden gedacht aan de wanden, de ring, grind, etc. Hierover zijn de meningen duidelijk 

verdeeld. Veel aanwezigen geven aan dat het ook de charme van het beugelspel is dat elke baan net 

weer anders is.  

 

Reguliere avondcompetitie  

Aantal teams per klasse 
In de afgelopen jaren is het aantal teams in alle competitie geleidelijk aan gedaald; op dit moment 

zijn er twee klassen van 12 teams, twee van 11 teams en twee van 10 teams. De NBB verwacht dat 

dit aantal in de komende jaren gestaag zal dalen en de vraag wordt gesteld hoe men erover denkt 

om op termijn naar klassen van 10 teams te gaan. Dit wordt als te weinig ervaren; hierdoor wordt de 

competitie te kort.  

Er worden enkele suggesties gegeven om de competities anders op te zetten: 
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• 4 spelers per team. Er zouden dan bijvoorbeeld 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen kunnen 

worden gespeeld.  

• In sommige klassen is het verschil tussen de teams soms erg groot, (waardoor de competitie 

minder spannend is). Als suggestie wordt aangedragen om een soort promotie-degradatie-

wedstrijden te spelen aan het einde (als voorbeeld wordt de hoogste Belgische 

voetbaldivisie genoemd). Hierdoor zou je ook met minder teams per klasse toe kunnen. 

Een nieuw systeem zou eerst in één klasse kunnen worden uitgeprobeerd en na evaluatie kan dan 

worden nagedacht over vervolgstappen. 

Opstelling 
Bij de vraag of de manier van het maken van de opstelling anders kan, worden vier voorstellen 

genoemd: 

• Het huidige systeem handhaven: beide opstellingen worden onafhankelijk van elkaar 

gemaakt en daarna op het formulier ingevuld. 

• Het thuisteam vult de opstelling in en openbaart deze. Daarna kan het uitteam de eigen 

opstelling invullen. Allebei de teams hebben dit voordeel dan elk seizoen één keer. 

• Aan de hand van de Ranking de spelers tegen elkaar laten spelen (dus de hoogst 

geklasseerde van team A tegen de hoogst geklasseerde van team B, en zo verder). Het risico 

bestaat wel dat er dan extreme uitslagen kunnen ontstaan. 

• Een vast aantal (2 of 3 werd genoemd) spelers worden volgens Ranking opgesteld, de 

overige partijen mogen de teams zelf kiezen. 

2 wedstrijden per avond 
Er is weinig tot geen bezwaar tegen twee wedstrijden per avond op dezelfde baan. Voor sommige 

verenigingen is het zelfs noodzakelijk. 

Verplaatsen wedstrijden 
Enkele aanwezigen geven aan dat ze de procedure om een wedstrijd te verplaatsen graag wat 

simpeler zouden zien. De NBB gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

NBB-beker  
Voor een opzet van het bekertoernooi worden gesuggereerd om terug te gaan naar het oude 

systeem: Ere- en eerste klasse combineren tot een grote groep en dan een knock-outsysteem. 

Enkele aanwezigen geven aan dat verschillende teams uit de lagere klassen het huidige systeem juist 

prettig vinden. Het is voor de aanwezigen zeker denkbaar dat er in de Ere/1e klasse een ander 

systeem wordt gehanteerd dan in andere klassen. 

Verder is men niet gelukkig met de tijdklok die nu wordt gebruikt in de bekerrondes. 
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Persoonlijke kampioenschappen  
Er wordt de suggestie gegeven om met een poule-systeem te werken, zodat je zeker twee partijen 

kunt beugelen. Dit zou voor verschillende beugelaars een motivatie zijn om zich op te geven. 

Er wordt verzocht om de banen waarop wordt gespeeld ‘binnen de klasse’ toe te wijzen: de 

wedstrijden worden dan gespeeld op een baan van een team dat in die klasse speelt. 

Om een en ander logistiek makkelijker te maken, wordt gesuggereerd om alle deelnemers van één 

vereniging op dezelfde locatie te laten beugelen. 

Men is het er vrijwel unaniem over eens dat er geen verplichte deelname moet komen. Ook het 

toelaten van niet-NBB-leden ziet men niet zitten. 

 

Reglementen 
In de loop van de jaren zijn er verschillende wedstrijdreglementen ontstaan (avondcompetitie, 

middag, Persoonlijke Kampioenschappen en Beker). De NBB wil die bij elkaar gaan voegen en er de 

beugelaars inspraak op geven.  

 

Spelregels 
De meningen lopen uiteen over de nieuwe spelregels, met name de 2cm-regel en de 25cm-regel. 

Desalniettemin is men het met elkaar eens dat regels ook de kans moeten krijgen om zich te 

bewijzen. 

Verder is (ook van buiten deze bijeenkomst) regelmatig aangegeven dat men ‘verander-moe’ is de 

spelregels voorlopig even met rust zouden moeten worden gelaten. 

 

Baanmeesters en opleidingen 
Men erkent breed dat het een goede zaak is dat er weer veel nieuwe baanmeesters worden 

opgeleid. Men ervaart dat er minder discussie is tijdens wedstrijden en dat deze daardoor soepeler 

verlopen. 

Men vindt dat het niet verplicht moet worden om een diploma te hebben voor het leiden van een 

wedstrijd.  
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Website en livescore-systeem 
Over het algemeen is men hier wel tevreden over. Er wordt wel opgemerkt dat de Reglementen voor 

iedereen beschikbaar zouden moeten komen. De NBB geeft aan hier werk van te maken. 

 

Overige punten 
Johan roept nogmaals alle aanwezigen op om binnen hun verenigingen rond te kijken naar 

vrijwilligers die iets willen betekenen voor de NBB. Dat mag groot of klein zijn, alle ’handjes’ zijn 

meer dan welkom! 

 

Rondvraag 
• Wiel Mennen: is het mogelijk om deze bijeenkomsten wat regionaler te organiseren?  

Antwoord: de NBB begrijpt de omstandigheden voor de verenigingen die meerdere keren 

ver moeten rijden en gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Einde avond 
Johan bedankt alle aanwezigen voor de constructieve avond en wenst hen een goede thuisreis. 
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Verslag Teamleideravond 2de en 3de klasse - 27 januari 2020 
Plaats: Beugelbaan Maasbree 

 

Aanwezigen vanuit de NBB:  

• Anton van Deursen (NBB-bestuur, avondvoorzitter) 

• Theo Geenen (NBB-bestuur, Commissie Spel en Opleiding, notulist) 

 

Aanwezigen vanuit de NBB-verenigingen: 

2de klasse 
• Bree 1:  afgemeld 

• Ell 2:  niet aanwezig  

• Grefrath 1: Roland Hommes 

• Leveroy 1: niet aanwezig 

• Loosbroek 1: Theo Geenen 

• Maasbree 3: Albert van Ninhuijs 

• Meijel 2: niet aanwezig 

• Melderslo 1: niet aanwezig 

• Neer 2:  niet aanwezig 

• Neer 3:  Leon Jeurninck 

• Ospel 1: Henk van Laer 

• Tegelen 3: Rob Sijben 

3de klasse 

• Baarlo 2: Hay Ewalds 

  Bob Bakker 

• Baexem 1: Har van Bilsen 

• Grathem 2: niet aanwezig 

• Helden 5: niet aanwezig 

• Hoogeloon 3: niet aanwezig 

• Kessel 3: Peter van den Beuken 

• Maasbree 4: Mart Duijf 

• Meijel 3: niet aanwezig 

• Ospel 2: Henk van Laer 

• Stramproy 2: René Luijs 

  Wiel Sniekers 

 

Verder aanwezig: Koos Luijten van Neer 4 (5e Klasse) en Jan Rutten van Heythuysen. 

 

Bespreking 
Anton begint met een kort welkomstwoord en schetst kort hoe de avond eruit zal zien. Er zijn 

verschillende onderwerpen besproken, hieronder wordt een puntsgewijze samenvatting gegeven. 

 

Jaaragenda 
Men vindt de lengte van het seizoen goed, maar de voorgestelde start eind augustus vindt men aan 

de vroege kant, zeker met het oog op de zomervakantie. Liever een paar weken later starten en een 

paar weken later doorgaan aan het einde als men maar voor de meivakantie klaar is. 
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De Januari Beugelmaand zou gehandhaafd moeten worden omdat er door verschillende 

verenigingen activiteiten worden georganiseerd. Er zijn enkele stemmen voor het verlengen van de 

huidige vier weken. Inkorten wordt niet wenselijk geacht.  

Een van de verenigingen vraagt wat de mogelijkheden zijn om in de wintermaanden wedstrijden te 

plannen met korte(re) reisafstanden, met het oog op de verkeersveiligheid. 

Banen en materialen 

Beugelbollen 
Anton licht toe dat de huidige Aramith-bollen niet geschikt zijn om mee te beugelen; doordat de bol 

uit twee lagen bestaat, breekt de bol erg snel. Verschillende verenigingen hebben hier problemen 

mee en de NBB is actief bezig om dit met de betreffende verenigingen op te lossen. Ook met de 

leverancier is het bestuur in gesprek om alles netjes af te ronden en daarna afscheid van elkaar te 

nemen.  

Ook de levering van beugelbollen die vroeger door Kessel werden gemaakt is enkele jaren geleden 

opgehouden. Beugelclub Hoogeloon kan beugelbollen leveren, dus in dat opzicht is de beugelsport 

niet in gevaar.  

Er wordt gevraagd hoe men aankijkt tegen het op termijn gaan uniformeren van de beugelbollen die 

gebruikt worden in de competitie. Qua principe staan de teamleiders hierachter en ook enkele 

praktische punten worden besproken. Er wordt aangegeven dat er goede prijsafspraken gemaakt 

moeten worden als er maar één leverancier overblijft. Het bestuur gaat voorstellen uitwerken zodat 

hier op een verantwoorde en geleidelijke manier naartoe kan worden gewerkt. 

Andere materialen 
Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe men aankijkt tegen het uniformeren van andere materialen, 

waarbij kan worden gedacht aan de wanden, de ring, grind, etc. Hierover zijn de meningen duidelijk 

verdeeld. Veel aanwezigen geven aan dat het ook de charme van het beugelspel is dat elke baan net 

weer anders is.  

 

Reguliere avondcompetitie  

Aantal teams per klasse 
In de afgelopen jaren is het aantal teams in alle competitie geleidelijk aan gedaald; op dit moment 

zijn er twee klassen van 12 teams, twee van 11 teams en twee van 10 teams. De NBB verwacht dat 

dit aantal in de komende jaren gestaag zal dalen en de vraag wordt gesteld hoe men erover denkt 

om op termijn naar klassen van 10 teams te gaan. Er wordt gesteld dat men het aantal teams per 

klasse zoveel mogelijk gelijk moet houden het liefst op 12 of 11.  

Er wordt aangegeven dat er in de middagcompetitie veel niveauverschil zit tussen de spelers. 
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Men is er geen voorstander van om met 4 spelers per team te gaan spelen. 

Opstelling 
Bij de vraag of de manier van het maken van de opstelling anders kan, worden vier voorstellen 

genoemd: 

• Het huidige systeem handhaven: beide opstellingen worden onafhankelijk van elkaar 

gemaakt en daarna op het formulier ingevuld. Hier zijn de meeste voor. 

• Het thuisteam vult de opstelling in en openbaart deze. Daarna kan het uit team de eigen 

opstelling invullen. Allebei de teams hebben dit voordeel dan elk seizoen één keer. 

Hier is iedereen op tegen. 

• Aan de hand van de Ranking de spelers tegen elkaar laten spelen (dus de hoogst 

geklasseerde van team A tegen de hoogst geklasseerde van team B, en zo verder). Het risico 

bestaat wel dat er dan extreme uitslagen kunnen ontstaan. Hier is ook iedereen op tegen 

• Een vast aantal (2 of 3 werd genoemd) spelers worden volgens Ranking opgesteld, de 

overige partijen mogen de teams zelf kiezen. Hier zijn ze wel voorstander van maar eerst 

even afwachten hoe het bij de BOB bevalt en dan vanaf de laagste klasse geleidelijk 

invoeren. 

2 wedstrijden per avond 
2 wedstrijden op een avond zou alleen op zaterdag mogen. 

 

NBB-beker  
Voor een opzet van het bekertoernooi worden gesuggereerd om terug te gaan naar het oude 

systeem: een knock-outsysteem per klasse. Er moet wel voor worden gezorgd dat na de eerste 

ronde het aantal teams op 4 of 8 uitkomt. 

De finales vervolgens op één neutrale baan spelen en als het mogelijk is met meerdere klasse op 1 

baan. 

Men is er voorstander van om de tijdklok af te schaffen. 

 

Persoonlijke kampioenschappen  
Er wordt de suggestie gegeven dat per team 2 of 3 spelers verplicht mee moeten doen, deze spelen 

dan allemaal op 1 baan. 

Men stelt voor om andere prijzen te geven geen bekers maar bijvoorbeeld levensmiddelenpakketten 

of geld. 

Het toelaten van niet-NBB-leden ziet men niet zitten. 
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Niet volgens ranking indelen maar blijven loten. 

De vraag komt wat er met zeer goede spelers gedaan kan worden die geen competitie spelen en die 

in de 4de of 5de klasse meedoen. Er wordt ook gesteld dat het sportief zou zijn als de vereniging waar 

deze speler speelt, dit zelf voorkomt. 

 

Reglementen 
In de loop van de jaren zijn er verschillende wedstrijdreglementen ontstaan (avondcompetitie, 

middag, Persoonlijke Kampioenschappen en Beker). De NBB wil die bij elkaar gaan voegen en er de 

beugelaars inspraak op geven.  

 

Spelregels 
Over de nieuwe spelregels is men wel tevreden, al is er hier en daar bij sommigen nog wat 

onduidelijkheid; met name over de 2cm-regel. Hiervoor wordt de suggestie gedaan om hier een 

filmpje voor te maken zodat het duidelijker wordt. Desalniettemin is men het met elkaar eens dat 

regels ook de kans moeten krijgen om zich te bewijzen. 

Verder is (ook van buiten deze bijeenkomst) regelmatig aangegeven dat men ‘verander-moe’ is de 

spelregels voorlopig even met rust zouden moeten worden gelaten. 

 

Baanmeesters en opleidingen 
Men erkent breed dat het een goede zaak is dat er weer veel nieuwe baanmeesters worden 

opgeleid. Men ervaart dat er minder discussie is tijdens wedstrijden en dat deze daardoor soepeler 

verlopen. 

De cursus zou meer praktijk moeten bevatten en men ziet graag dat er meer wordt laten zien op de 

baan. 

Er wordt ook gesteld dat spelers die de cursus niet volgen veel missen. 

Men vindt dat het niet verplicht moet worden om een diploma te hebben voor het leiden van een 

wedstrijd.  

 

Beleidsplan 

Er zou een gerichter plan moeten komen voor aanwas van nieuwe leden. 
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Wat goed gaat bij andere verenigingen delen. Reclame is belangrijk. 

Website en livescore-systeem  
Over het algemeen is men hier wel tevreden over. Er wordt wel opgemerkt dat de Reglementen voor 

iedereen beschikbaar zouden moeten komen. De NBB geeft aan hier werk van te maken. 

Kenbaar maken dat iedereen een eigen inlog kan aanvragen dit weten veel leden niet. 

 

Overige punten 
Anton roept nogmaals alle aanwezigen op om binnen hun verenigingen rond te kijken naar 

vrijwilligers die iets willen betekenen voor de NBB. Dat mag groot of klein zijn, alle ’handjes’ zijn 

meer dan welkom! 

Er wordt gesteld dat men wil weten welke commissies er zijn en wat de taken zijn van iemand die 

het wil doen. 

Er word gevraagd om het eindverslag niet tot een verslag samen te voegen maar zo te maken dat 

duidelijk blijft hoe en wat er op deze avonden per klasse is besloten of voorgesteld.  

 

Rondvraag 
• Har van Bilsen vraagt waarom er niets meer in de Limburger staat over Beugelen.  

Antwoord: De NBB gaat dit uitzoeken en komt hierop terug. 

 

Einde avond 
Anton bedankt alle aanwezigen voor de constructieve avond en wenst hen een goede thuisreis. 
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Verslag Teamleideravond 4e en 5e klasse - 29 januari 2020 
Plaats: Beugelbaan van ‘O.V.U.’ te Kessel  

 

Aanwezigen vanuit de NBB:  

• Johan Hoeijmakers (NBB-bestuur, avondvoorzitter) 

• Marc van de Korput (NBB-bestuur, notulist) 

• Jan Leijendeckers (Commissie Spel en Opleiding) 

• Jac Naus jr (Commissie Reglementen en Geschillencommissie) 

 

Aanwezigen vanuit de NBB-verenigingen: 

4e klasse 
• Ell 3:  afgemeld 

• Grefrath 2: Helmut Beurskens 

• Hegelsom 3: niet aanwezig 

• Kessel 4: Charles Staaks 

  Ruud Hendriks 

• Kessel 5: Daan Hoogduin 

  Saskia Leenders 

• Kronenberg 3: Annet Huijs 

• Maasbree 5: Gerard Wijnen 

• Stramproy 3: Mien Sniekers 

• Tegelen 4: Baer Hendriks 

  Ger aan de Boom 

• Willich 1: afgemeld 

5e klasse 

• Baarlo 3: afgemeld 

• Grathem 3: niet aanwezig 

• Helden 6: Harrie Janssen 

• Leveroy 2: niet aanwezig 

• Maasbree 6: Jeu Smits 

• Maasbree 7: Tommy Grubben 

• Neer 4:  afgemeld 

• Ospel 3: niet aanwezig 

• Sevenum 2: Jan Drissen 

• Stramproy 4: Lia Peeters 
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Bespreking 
Johan begint met een kort welkomstwoord en schetst kort hoe de avond eruit zal zien. Er zijn 

verschillende onderwerpen besproken, hieronder wordt een puntsgewijze samenvatting gegeven. 

Ook de opmerkingen van enkele afgemelde verenigingen zijn hierin opgenomen. 

 

Jaaragenda 
Over het algemeen is men tevreden met het voorstel voor de jaaragenda. Enkelen geven aan dat het 

goed is om vroeg het seizoen te beginnen (want dan ben je ook vroeg klaar). Anderen zouden juist 

liever wat later beginnen. 

In zowel de vierde als de vijfde klasse spelen 10 teams, waardoor de teams (te) vaak vrij zijn. De 

suggestie wordt dan ook gedaan om anderhalve competitie te spelen. Omdat dit de laagste twee 

klassen zijn, zitten er ook een aantal teams tussen met meer dan vijf spelers. Dan is het extra 

jammer om vaak vrij te zijn. 

Dat de bekerfinale dit seizoen wordt gespeeld op de zaterdag voor Pasen is niet bij iedereen goed 

ontvangen. Voor het komende seizoen is deze vergissing al opgelost. 

 

Banen en materialen 

Beugelbollen 
Johan licht toe dat de Aramith-bollen niet meer in dezelfde kwaliteit kunnen worden geleverd en dat 

de NBB hiermee niet verder gaat. De betreffende verenigingen die defecte bollen hebben, zijn door 

de NBB benaderd om een en ander netjes af te handelen. Ook de bollenproductie die Kessel 

mogelijk over zou nemen is helaas niet levensvatbaar in de huidige vorm. Dit proces is erg 

arbeidsintensief en slecht voor de gezondheid. Via de vereniging Hoogeloon kunnen wel 

beugelbollen worden gekocht, deze zijn ook snel leverbaar. 

De vervolgvraag is dan ook hoe men erover denkt om in de competitie overal met dezelfde bollen te 

gaan spelen. Hier is men over het algemeen wel over te spreken en men geeft aan dat dit ook 

financieel gunstiger is omdat dan grotere partijen kunnen worden ingekocht. Met name voor de 

kleinere verenigingen is dit een punt wat zeker meespeelt. 

Andere materialen 
De andere materialen uniformeren is men niet zo enthousiast over, al zou dit voor de kiezels wel een 

mogelijkheid kunnen zijn. Men is er in het algemeen positief over als de NBB als gezamenlijke 

inkoper zou fungeren.  
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Reguliere avondcompetitie  

Aantal teams per klasse 
Men benadrukt dat het niet goed zou zijn om in het algemeen naar tien teams per klasse te gaan. De 

vijfde klasse zou verder behouden moeten blijven; dit is een goede lage instap voor beginnende 

beugelaars! Maar zoals eerder gezegd wil men niet te veel vrij zijn en de mogelijkheid van 

anderhalve competitie wordt nogmaals genoemd. In de Middagcompetitie is met een 

'nacompetitie'-systeem gewerkt, maar in de 4e en 5e klasse ziet niet iedereen dit zitten. 

Er wordt kort gesproken over de ongelijkheid in de Middagcompetitie; men geeft aan dat de nog niet 

zo ervaren spelers hier juist kunnen leren van de betere spelers. 

Ook wordt de mogelijkheid genoemd om naar het 'middag-model' over te stappen: 4 

enkelwedstrijden en 1 of 2 dubbelpartijen (of een andere variant). Hierbij wordt wel aangegeven dat 

een dubbelpartij langer duurt dan een enkelpartij. 

Men zou graag zien dat er meer kan worden geëxperimenteerd met regels, competitievormen, etc. 

Dit zou ook per klasse een mogelijkheid kunnen zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat dit op 

trainingsavonden met beugelaars uit verschillende klassen verwarrend kan zijn. 

De suggestie wordt gedaan om bonuspunten te geven als je tegen een sterkere speler beugelt. 

De mogelijkheid wordt genoemd om vier personen per team op te stellen en vier enkelpartijen en 

één dubbelpartij te spelen. Dit maakt het voor verschillende verenigingen mogelijk om meer teams 

op te stellen en ook de reis wordt makkelijker (bij uitwedstrijden).  

Opstelling 
Wanneer je via de Ranking zou indelen, is men bang dat men vaker tegen dezelfde tegenstanders 

speelt. Om de 'thuisopstelling' open te leggen en vervolgens de tegenstander de namen te laten 

invullen wordt voor de Middagcompetitie als een goede optie genoemd. De algemene tendens is dat 

men het huidige systeem wil handhaven. 

Twee wedstrijden per avond 
Twee partijen op één avond blijft een lastig punt omdat het soms laat kan worden. Maar eerder 

beginnen op vrijdag is geen reële optie. Ook een tijdslimiet zien men niet zitten. Een oplossing zou 

kunnen zijn om met minder teams te spelen, waardoor er minder wedstrijden te hoeven worden 

afgewerkt. 

 

NBB-beker  
Men zou het knock-outsysteem graag terug willen zien komen. 

Verplichte deelname aan de beker wordt breed gesteund. 
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Persoonlijke kampioenschappen  
Er wordt de suggestie gegeven om met een poule-systeem te werken, zodat je zeker twee partijen 

kunt beugelen. Dit zou voor verschillende beugelaars een motivatie zijn om zich op te geven. 

Enkele andere suggesties om opgave te vergroten: 

• Ook koppel-wedstrijden spelen 

• Uit elk team de sterkste speler verplicht afvaardigen (naast overige, vrijwillige deelnemers). 

Hier zijn de andere aanwezigen niet enthousiast over vanwege het verplichtende karakter. 

Soms zijn er in een bepaalde klasse weinig deelnemers, wat een reden zou kunnen zijn om twee 

klassen samen te voegen. De aanwezigen vrezen dat hierdoor de deelname vermindert. 

Verder wordt de suggestie gegeven dat de kampioen in een bepaalde klasse het jaar daarop een 

klasse hoger moet deelnemen. 

Een Open NK, waar ook deelnemers van buiten de NBB aan deel mogen nemen ziet men niet zitten. 

Het is niet altijd makkelijk om deze deelnemers in de juiste klasse in te delen en ook juridisch is dit 

mogelijk lastig. 

Tot slot wordt nog de suggestie gegeven om de winnaars van verschillende toernooien die bij 

verenigingen worden afgewerkt tegen elkaar te laten spelen. Het bestuur vindt dit een goed idee, 

maar denkt dat het initiatief hiervoor in eerste instantie bij de verenigingen ligt. 

 

Reglementen 
In de loop van de jaren zijn er verschillende wedstrijdreglementen ontstaan (avondcompetitie, 

middag, Persoonlijke Kampioenschappen en Beker). De NBB wil die bij elkaar gaan voegen en er de 

beugelaars inspraak op geven.  

Ook zullen de reglementen voor de login op de website worden geplaatst, zodat alle beugelaars deze 

kunnen lezen. 

De aanwezigen achten het niet nodig dat er een korte en ‘simpele’ versie van de spelregels wordt 

gemaakt (bijvoorbeeld voor bezoekende leken aan beugelbanen). 

 

Spelregels 
Ook op deze bijeenkomst wordt sterk aangegeven dat men ‘verander-moe’ is de spelregels voorlopig 

even met rust zouden moeten worden gelaten. 
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De meningen lopen uiteen over de nieuwe spelregels, maar men geeft ook dat spelregels altijd 

discussie geven en zullen blijven geven. Desalniettemin is men het met elkaar eens dat regels ook de 

kans moeten krijgen om zich te bewijzen. 

In het algemeen ziet men het dat makkelijker wordt om de regels te handhaven en dat dit op de 

baan minder discussie geeft. 

Men vindt het geen goed idee om in situaties waar een baanmeester op twee plaatsen zou moeten 

kijken de teller een soort ‘tweede scheidsrechter’ te maken. Er is maar één persoon de baas. 

De commissie Spel en Opleiding geeft aan dat ze ernaar streven om elke 3-4 jaar grotere wijzigingen 

door te voeren en niet vaker. Kleine nuances en correcties zullen wel jaarlijks blijven worden 

uitgevoerd. Verder nodigen zij beugelaars uit om mee te denken; suggesties zijn altijd welkom! 

 

Baanmeesters en opleidingen 
Men geeft aan dat voor beginnende beugelaars het vaak een grote stap is om als baanmeester een 

wedstrijd te leiden.  

Bij de Persoonlijke Kampioenschappen in januari was het de bedoeling dat de twee spelers van een 

partij de baanmeester en teller zijn in de partij erna. Sommige van deze baanmeesters vonden 

zichzelf nog te onervaren en daarom niet geschikt om een wedstrijd te leiden. 

Men erkent breed dat het een goede zaak is dat er weer veel nieuwe baanmeesters worden 

opgeleid. Men ervaart dat er minder discussie is tijdens wedstrijden en dat deze daardoor soepeler 

verlopen. 

Wanneer het verplicht zou worden om een diploma te hebben om een wedstrijd te leiden, moet 

hiermee rekening worden gehouden met de teamsamenstelling. Dat zou niet wenselijk zijn. 

De mogelijkheid van neutrale vrijwillige scheidsrechters wordt genoemd, maar ook de praktische 

lastige uitvoerbaarheid wordt benadrukt. 

Sommige baanmeesters zijn door fysieke beperkingen (bijvoorbeeld slecht zien of horen) niet altijd 

in staat de juiste beslissingen te nemen. Maar men wil deze personen ook niet ‘van de baan sturen’ 

om deze reden. Dit wordt als een lastig punt ervaren. 

De mogelijkheid wordt genoemd om de thuisploeg drie wedstrijden te laten leiden. Bovendien 

zouden zij makkelijker een niet-teamlid als baanmeester kunnen vragen. 
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Website en livescore-systeem 
De duitstalige verenigingen (uit Grefrath en Willich) geven aan dat het prettig zou zijn als de 

belangrijkste delen van de website naar Duits worden vertaald. Het bestuur geeft aan te gaan 

bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Men vindt het goed dat verenigingen niet worden verplicht om het LiveScore-systeem te gaan 

gebruiken. 

 

Overige punten 
Johan roept nogmaals alle aanwezigen op om binnen hun verenigingen rond te kijken naar 

vrijwilligers die iets willen betekenen voor de NBB. Dat mag groot of klein zijn, alle ’handjes’ zijn 

meer dan welkom! 

 

Einde avond 
Johan bedankt alle aanwezigen voor de constructieve avond en wenst iedereen een goede thuisreis. 
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Verslag Teamleideravond Middagcompetitie – 02 februari 2020 
Plaats: Beugelbaan van ‘Ons Plezier’ te Hegelsom  

 

Aanwezigen vanuit de NBB:  

• Marc van de Korput (NBB-bestuur, avondvoorzitter en notulist) 

• Pierre Ververgaard (Commissie Baankeuringen) 

 

Aanwezigen vanuit de NBB-verenigingen: 

Middagcompetitie 

• Ell M1:   niet aanwezig 

• Hegelsom M1:  Piet Tacken 

• Helden M1:  Hai Manders 

• Kronenberg M1: Ben Hofmans 

• Leveroy M1:  niet aanwezig 

• Maasbree M1:  niet aanwezig 

• Maasbree M2:  niet aanwezig 

• Meijel M1:  niet aanwezig 

• Sevenum M1:  niet aanwezig 

• Tegelen M1:  Jan Klerken 

 

Bespreking 
Marc begint met een kort welkomstwoord en schetst kort hoe de avond eruit zal zien. Er zijn 

verschillende onderwerpen besproken, hieronder wordt een puntsgewijze samenvatting gegeven.  

 

Jaaragenda 
De aanwezigen vinden de huidige opzet (halve competitie en daarna vijf ‘losse’ wedstrijden) geen 

werkbare vorm. Zij geven aan dat ook veel andere teams daar zo over denken. Het bestuur geeft aan 

dat dit inderdaad niet goed is gegaan afgelopen jaar. Omdat het aantal teams in deze klasse per jaar 

kan variëren is er maatwerk nodig. Er worden verschillende mogelijke scenario’s doorgesproken en 

de oplossingen daarvoor. In ieder geval wordt afgesproken om begin juli, als de opgaves binnen zijn, 

in gesprek te gaan met de teams en te overleggen over de opzet voor het komende seizoen. 
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In het huidige concept van de Jaarkalender zijn voor de Middagcompetitie 14 speelweken ingepland. 

Maar de aanwezig geven aan dat het geen ‘harde eis’ is om elke 2 weken een wedstrijd te spelen. Dit 

zou bijvoorbeeld ook elke 3 weken twee wedstrijden kunnen zijn. Zij vinden het belangrijker dat er 

een gedegen indeling aan de competitie ten grondslag ligt. 

De aanwezigen geven aan dat zij het fijn vinden dat de competitie rond de Kerst niet te lang stilligt 

(twee weken). Zij zien graag dat dit ook zo blijft. 

Banen en materialen 

Beugelbollen 
Marc licht toe dat de Aramith-bollen niet meer in dezelfde kwaliteit kunnen worden geleverd en dat 

de NBB hiermee niet verder gaat. De betreffende verenigingen die defecte bollen hebben, zijn door 

de NBB benaderd om een en ander netjes af te handelen. Ook de bollenproductie die Kessel 

mogelijk over zou nemen is helaas niet levensvatbaar in de huidige vorm. Dit proces is erg 

arbeidsintensief en slecht voor de gezondheid. Via de vereniging Hoogeloon kunnen wel 

beugelbollen worden gekocht, deze zijn ook snel leverbaar. 

De vervolgvraag is dan ook hoe men erover denkt om in de competitie overal met dezelfde bollen te 

gaan spelen. Hier is men voorstander van. 

Verder geven de aanwezigen aan dat er misschien mogelijkheden zijn om met de leverancier van de 

‘eerste’ Aramith-bollen in contact te komen. Het bestuur gaat hier achteraan. 

Voor de beugelbollen die nu van nylon worden gemaakt zijn mogelijk alternatieve materialen of 

leveranciers. Het bestuur gaat dit verder uitzoeken. 

Andere materialen 
De andere materialen uniformeren is men wel over te spreken. Dit zou wel op een geleidelijke 

manier moeten gebeuren.  

 

Middagcompetitie  
Er is geen onderscheid tussen de deelnemende teams qua niveau, ze zitten allemaal bij elkaar in één 

poule. Hierdoor kan het niveau tussen twee spelers in een partij erg verschillen. De aanwezigen zijn 

van mening dat dit inherent is aan de huidige opzet van de Middagcompetitie. Zij zien ook geen 

reële mogelijkheden om hier wat aan te veranderen. 

 

Opstelling 
Er wordt gesproken over de mogelijkheid om de sterkste spelers tegen elkaar te laten speler en zo 

verder de opstelling te maken. De meningen hierover zijn verdeeld. 
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Wanneer je via de Ranking zou indelen, is men bang dat men vaker tegen dezelfde tegenstanders 

speelt. Om de 'thuisopstelling' open te leggen en vervolgens de tegenstander de namen te laten 

invullen wordt voor de Middagcompetitie als een goede optie genoemd. De algemene tendens is dat 

men het huidige systeem wil handhaven. 

 

NBB-beker  
De Middagteams spelen geen bekercompetitie en zij vinden dat dit zo moet blijven. 

 

Persoonlijke kampioenschappen  
De aanwezigen geven aan dat er weinig animo is voor de Persoonlijke Kampioenschappen bij de 

beugelaars van de Middagcompetitie.  

Er wordt de suggestie gegeven om met een poule-systeem te werken. Dit zou voor verschillende 

beugelaars een motivatie zijn om zich op te geven. 

Verder zouden de beugelaars graag wat minder ver rijden. 

De indeling zou niet gemaakt moeten worden op basis van de ranking. 

Een Open NK, waar ook deelnemers van buiten de NBB aan deel mogen nemen ziet men niet zitten.  

 

Reglementen 
In de loop van de jaren zijn er verschillende wedstrijdreglementen ontstaan (avondcompetitie, 

middag, Persoonlijke Kampioenschappen en Beker). De NBB wil die bij elkaar gaan voegen en er de 

beugelaars inspraak op geven.  

De aanwezigen vinden dat je ook lid van de NBB zou moeten kunnen zijn zonder lid te zijn van een 

vereniging. Dit is bijvoorbeeld ook bij de KNVB het geval. 

De regels voor invallen en teamsamenstelling zouden gelijk moeten worden getrokken met de 

reguliere competitie. Dit zou er waarschijnlijk ook in resulteren dat er meer teams op kunnen 

worden gegeven. 
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Spelregels 
De meningen lopen uiteen over de nieuwe spelregels, maar men geeft ook dat spelregels altijd 

discussie geven en zullen blijven geven. Desalniettemin is men het met elkaar eens dat regels ook de 

kans moeten krijgen om zich te bewijzen. 

Verder wordt nog het verrassende verschil genoemd bij de 25-cm-regel. Men mag niet over de ring 

gooien, maar wel over een bol. 

 

Baanmeesters en opleidingen 
Men vindt het een goede zaak dat de baanmeestercursussen worden gegeven en dat de cursussen 

goed zijn gelopen. Als er geen verplichting komt voor baanmeesters om wedstrijden te leiden, zullen 

de verenigingen zelf de handschoen moeten opnemen om hun leden te stimuleren om de cursus te 

gaan volgen. 

Het praktijkexamen zou moeten worden afgenomen tijdens echte wedstrijden.  

Website en livescore-systeem 
Men vindt het goed dat verenigingen niet worden verplicht om het LiveScore-systeem te gaan 

gebruiken. 

 

Overige punten 
Marc roept nogmaals alle aanwezigen op om binnen hun verenigingen rond te kijken naar 

vrijwilligers die iets willen betekenen voor de NBB. Dat mag groot of klein zijn, alle ’handjes’ zijn 

meer dan welkom! 

De aanwezigen geven aan dat zondag(avond) absoluut geen geschikt moment vinden voor dit 

overleg. Dit is waarschijnlijk ook de reden voor de lage opkomst. 

Einde avond 
Marc bedankt alle aanwezigen voor de constructieve avond en wenst iedereen een goede thuisreis. 
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Verslag Teamleideravond BOB - 26 januari 2020 
Plaats: Beugelbaan van Olland 

 

Aanwezigen vanuit de NBB:  

• Rob Geelen (NBB-bestuur, avondvoorzitter) 

• Theo Geenen (NBB-bestuur, Commissie Spel en Opleiding, notulist) 

• Harrie van den Boom (Commissie Wedstrijden) 

• Jo van Hoof (Commissie Wedstrijden) 

 

Aanwezigen vanuit de NBB-verenigingen: 

BOB 
• Heeze 1: afgemeld 

• Hoogeloon 4: Coen Bullens 

• Hoogeloon 5: André van der Mierden 

• Liempde 1: Henk van de Wildenberg  

• Liempde 2: niet aanwezig 

• Loosbroek 2: Annie van den Boom 

• Olland 2: Ad Verkuijlen 

• Olland 3: Wil Peters 

• Schijndel 1: Wim van de Sande 

• Schijndel 2: Jan Hellings 

• Schijndel 3: Laura van de Sande 

 

Bespreking 
Rob begint met een kort welkomstwoord en schetst kort hoe de avond eruit zal zien. Er zijn 

verschillende onderwerpen besproken, hieronder wordt een puntsgewijze samenvatting gegeven. 

 

Jaaragenda 
Men vindt de lengte van het seizoen goed. 

Wel de wedstrijden van week 52 (er zou dan op Kerstavond gespeeld worden) verplaatsen naar 

week 1. 
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Banen en materialen 

Beugelbollen 
Rob licht toe dat de huidige Aramith-bollen niet geschikt zijn om mee te beugelen; doordat de bol uit 

twee lagen bestaat, breekt de bol erg snel. Verschillende verenigingen hebben hier problemen mee 

en de NBB is actief bezig om dit met de betreffende verenigingen op te lossen. Ook met de 

leverancier is het bestuur in gesprek om alles netjes af te ronden en daarna afscheid van elkaar te 

nemen.  

Ook de levering van beugelbollen die vroeger door Kessel werden gemaakt is enkele jaren geleden 

opgehouden. Beugelclub Hoogeloon kan beugelbollen leveren, dus in dat opzicht is de beugelsport 

niet in gevaar.  

Er wordt gevraagd hoe men aankijkt tegen het op termijn gaan uniformeren van de beugelbollen die 

gebruikt worden in de competitie. Qua principe staan de teamleiders hierachter en ook enkele 

praktische punten worden besproken. Het bestuur gaat voorstellen uitwerken zodat hier op een 

verantwoorde en geleidelijke manier naartoe kan worden gewerkt. 

Andere materialen 
Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe men aankijkt tegen het uniformeren van andere materialen, 

waarbij kan worden gedacht aan de wanden, de ring, grind, etc. Hierover zijn de meningen duidelijk 

verdeeld. Veel aanwezigen geven aan dat het ook de charme van het beugelspel is dat elke baan net 

weer anders is.  

Op site zou wat duidelijker aangeven kunnen worden waar men het een en ander kan verkrijgen. 

Beginnen met inventariseren van wat er op de banen zit. (Bijvoorbeeld wat voor rubber en welke 

dikte en hoe de achterbalk is gemonteerd.) Dit alles om tot een betere voorlichting te komen hoe 

men het beste een baan kan aanleggen. 

 

BOB-competitie  

Aantal teams per klasse 
Er worden enkele suggesties gegeven om de competities anders op te zetten: 

Binnen de BOB speelt men vanaf de 2de helft van de competitie volgen het ranking systeem waarbij 

de beste 3 spelers van beide teams op de plaatsen 1-3-5 spelen. Dit bevalt tot op heden goed na de 

competitie gaat men evalueren hoe men verder wil. Men krijgt mooiere wedstrijden. 
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Om deze ranking ook op de site te zetten moet de huidige manier van ranken op de site gewijzigd 

worden. Dubbele spelers zouden niet meer opgenomen moeten worden in de ranking. De bond 

belooft om hiernaar te kijken 

  

• 4 spelers per team. Er zouden dan bijvoorbeeld 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen kunnen 

worden gespeeld. Nu nog zo laten maar als er minder teams komen, zijn de meesten voor. 

• Een nieuw systeem zou eerst in één klasse - liefst de 2de of 3de klasse - kunnen worden 

uitgeprobeerd en na evaluatie kan dan worden nagedacht over vervolgstappen 

 

Persoonlijke kampioenschappen  
 

Sommige teamleiders wisten niet dan spelers uit de BOB ook mee mochten doen. 

Korte discussie over in welke klasse de BOB-spelers dan mee mogen doen hier kwam uit dat BOB 1 

vergelijkbaar is met 3de Klasse en BOB 2 met 5de klasse. 

Er wordt de suggestie gegeven om met een poule-systeem te werken, zodat je zeker twee partijen 

kunt beugelen. Dit zou voor verschillende beugelaars een motivatie zijn om zich op te geven. 

Er wordt verzocht om de banen waarop wordt gespeeld ‘binnen de klasse’ toe te wijzen: de 

wedstrijden worden dan gespeeld op een baan van een team dat in die klasse speelt. Hier was men 

het niet allemaal mee eens. 

Dat de verliezers moeten leiden is niet altijd goed omdat er dan soms onervaren baanmeesters op 

de baan komen. Suggestie is dat spelers kunnen aangeven als ze liever niet leiden dan kan er altijd 

een oplossing gezocht worden. 

 

Reglementen 
In de loop van de jaren zijn er verschillende wedstrijdreglementen ontstaan (avondcompetitie, 

middag, Persoonlijke Kampioenschappen en Beker). De NBB wil die bij elkaar gaan voegen en er de 

beugelaars inspraak op geven.  

 

Spelregels 
De meningen lopen uiteen over de nieuwe spelregels, met name de 2cm-regel. Desalniettemin is 

men het met elkaar eens dat regels ook de kans moeten krijgen om zich te bewijzen. 
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Verder is (ook van buiten deze bijeenkomst) regelmatig aangegeven dat men ‘verander-moe’ is de 

spelregels voorlopig even met rust zouden moeten worden gelaten. 

 

Baanmeesters en opleidingen 
Men erkent breed dat het een goede zaak is dat er weer veel nieuwe baanmeesters worden 

opgeleid.  

Men vindt dat het niet verplicht moet worden om een diploma te hebben voor het leiden van een 

wedstrijd.  

Het verzoek kwam om op te nemen dat de baanmeesters niet meer buiten de baan mogen tijdens 

de wedstijd (om te kijken of men recht speelt). 

 

Website en livescore-systeem 
Over het algemeen is men hier wel tevreden over.  Wel geeft men aan dat het vervelend is dat de 

wedstijden van de Live score verspringen. Volgens Rob zou dit opgelost moeten zijn maar dat blijkt 

niet zo te zijn. De NBB geeft aan hier werk van te maken. 

 

Overige punten 
Rob roept nogmaals alle aanwezigen op om binnen hun verenigingen rond te kijken naar vrijwilligers 

die iets willen betekenen voor de NBB. Dat mag groot of klein zijn, alle ’handjes’ zijn meer dan 

welkom! 

 

Einde avond 
Rob bedankt alle aanwezigen voor de constructieve avond en wenst hen een goede thuisreis. 

 

 

 


