
 

 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 01-12-2020 

 

Aanwezig: 

Bestuur 

Johan Oenema, Voorzitter (VZ) 

Tonnie Kok, Communicatie (CM) 

Sebastiaan Kan, Penningmeester (PM) 

Bondsbureau 

Ruud Hudepohl 

Leden 

Rene van Rijsbergen, Hui-Wah Lam, Adrienne van Gorp, John van Gorp (bondsraadslid Snooker, lid 

FAC KNBB), Sander Tierolf ((bondsraadslid Snooker), Etienne Verheem ((bondsraadlid Pool, Lid FAC 

KNBB), Frank Bokdam (SmartQue commissie), Hannah Graaf (SmartQue commissie), Bram Downes 

(SmartQue commissie), Corné Kuijpers (SmartQue commissie),Edwin van Vught 

Erik de Ruiter 

 
1. Opening  

Om 19:00 uur opent de VZ de vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Notulen 23 juni 2020 
De vergadering stelt de notulen ongewijzigd vast. 

 
3. Corona(Covid-19) stand van zaken en de consequenties voor Snooker 

De VZ geeft aan dat er helaas sinds de voorjaarsvergadering niet gespeeld is en dat ook op dit 
moment spelen niet mogelijk is en de hoop is dat er in 2021 weer gespeeld kan worden. In de 
afgelopen periode zijn sommige zalen wel en sommige niet open geweest.  
 

Medio januari zal bekeken worden of er in de tweede helft van het seizoen nog een 
competitie gespeeld kan worden of dat er individuele evenementen gepland gaan worden. 
 
De PM vult aan bij punt 5 terug te komen op de betaalde inschrijfgelden. Tevens vult hij aan 
dat het afwachten is of er gelijk na een eventuele opening van de zalen toernooien opgestart 
kunnen worden. 

 
 Daarnaast spreekt hij de hoop/verwachting uit dat er wel een NK gespeeld kan worden.  
 

 
 Er wordt gevraagd naar het contact met de zalen over de gang van zaken. CM geeft aan dat 
er contact is geweest met zalen. Men zit te wachten tot men weer open mag. Voor zover nu 
in te schatten is staan er geen zalen op omvallen. 
 



 

Helaas in niet in te schatten wanneer men weer open mag. Mogelijk dat het openen van 
lokalen straks ook een punt voor de veiligheidsregio’s wordt waardoor mogelijk delen van het 
land wel en delen van het land niet open kunnen. 
 
De PM geeft aan dat het Snookercentrum in Zaandam naar een grotere locatie gaat met 
meer tafels. 
 
De VZ sluit af met de mededeling dat het helaas op dit moment afwachten is. 
 

4. Update Smartsnooker Commissie 
De VZ geeft aan dat ondanks het de gevolgen van de Coronacrisis de voorbereiding van 
diverse zaken uiteraard wel doorgaan en geeft Frank Bokdam het woord voor een update 
van Smartsnooker. 
 
Frank Bokdam stelt de Smartsnooker commissieleden voor.  
 
De KNBB is in 2018 het project Smartpool opgestart door Eric van Haren (wiskundeleraar) en 
Willem la Riviere (directeur KNBB). Bij Smartpool wordt middels Poolbiljart wiskunde 
gedoceerd en inmiddels hebben een 50-tal scholen in Nederland een Smartpooltafel staan en 
lesmateriaal.  
 
Als gevolg van dat succes is besloten ook Smartsnooker te gaan introduceren waarvoor 
binnen de sectie Snooker de Smartcommissie is opgericht. Inmiddels is zijn de commissies 
van Pool en Snooker samengevoegd tot Smartcue. 
 
Op dit moment is het lespakket van Smartcue van 50 pagina’s aangepast waardoor 50% van 
de opdrachten Pool en de andere 50% van de opdrachten Snooker zijn. 
 
De scholen die vanaf nu deel gaan nemen aan het Smartcueproject geen Pooltafel meer 
maar een Little Star Snookertafel (6ft) inclusief ballen en er komt een smart trainer op de 
school langs en in de toekomst zal ook een scholencompetitie opgestart worden. In eerste 
instantie voor Pool in Hilversum. Uiteraard zal Snooker daar ook vertegenwoordigd zijn met 
een side event.  
 
Het betreft hier voortgezet onderwijs. 
 
De doelstelling van dit traject is uiteraard om jonge leden te gaan binden aan de KNBB. 
Hiervoor moet een goede structuur neergezet worden met coaches, trainers en zalen waarbij 
je terecht kunt.  
 
Bram Downes vult aan dat hij via de gemeente Groningen in een traject mee gaan doen 
waarbij kinderen voor een geringe bijdrage 5 tot 10 proeflessen kunnen volgen waar men 
eventueel in geïnteresseerd is. Twee zalen in Groningen (Tasmania en Cue Action) gaan hier 
aan meedoen. Dit is in principe voor de basisschool maar men wil dit combineren met 
Smartcue en het in drie onderdelen aan te bieden. Voor de basisschool, middelbaar 
onderwijs en daarboven. Hierbij moet geacht worden aan lessen in de Snookerzaken maar 
ook op locatie bij b.v. sportdagen.  
 
Frank Bokdam vult aan dat inmiddels ook al gesprekken gaande zijn om dit ook in Utrecht op 
te gaan zetten. De sectie gaat investeren in een aantal Snookertafels om op locatie het 
Snooker onder de aandacht te brengen. 
 



 

De VZ geeft aan dat inmiddels door de KNBB een Transport bus is aan geschaft voor het 
transport. Deze is nu nog bestikkerd en in gebruik voor Tijd voor Krijt (een ander project van 
de KNBB) maar zal binnenkort de uitstraling van Smartcue krijgen. 
 
Het is b.v. ook de bedoeling om op de Nationale Wiskunde dagen de tafels neer te zetten en 
het Smartcueproject te promoten.  
Voor het opleidingstraject geeft Frank Bokdam het woord aan Corné Kuijpers. Deze geeft aan 
dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan het lesprogramma. Het lastige is het zodanig 
in te richten dat je de aandacht van de deelnemers zo goed mogelijk vast weet te houden.  
Er wordt daarbij zoveel mogelijk getracht gebruik te maken van reeds bestaand lesmateriaal 
zoals de oude EBSA trainingen en white to black.  
 
Hannah Graaf vult aan dat white to black staat voor de kleuren van de ballen en dat je op 
basis van de lessen een bepaalde kleur kan halen die je niveau weer geeft. Een beetje te 
vergelijken met het systeem bij judo.  
 
Er wordt nu gewerkt aan een programma van 10 lessen een uur.  
 
De VZ geeft aan dat het belangrijk is nu te gaan beginnen en gedurende de tijd evalueren en 
verbeteren. 
 
De commissie heeft zich tot doel gesteld eind 2021 10 jeugdleden meer te hebben dan op dit 
moment. Daarbij moet ook gekeken worden naar de kosten (lagere contributie) 
 
John van Gorp geeft aan dat de Snookeracademy al maatwerk biedt qua kosten en zijn bereid 
aan te sluiten bij Smartcue. 
 
De VZ geeft aan dat mogelijk op korte termijn gestart kan worden in Groningen op twee 
locaties, in Utrecht en de omgeving Rijen. 
 
Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via smartcue@knbb.nl gestuurd kunnen worden. 

 
5. Eventuele compensatie voor competities en/of individuele leden. 

De VZ is van mening dat inschrijfgelden niet betaald hoeven te worden als de competitie niet 
doorgaat. De contributie is een andere zaak omdat dit mede ook KNBB breed gedragen zou 
moeten worden. 
 
De VZ geeft vervolgens het woord aan de PM. Deze onderstreept de woorden van de VZ. Het 
idee is de inschrijving dan door te schuiven naar het volgende seizoen. 

 
6. Begroting 

De begroting van 2020 is grotendeels vervallen doordat de meeste evenementen geschrapt 
zijn. Weliswaar zal 2020 geëindigd worden met een overschot maar iets minder groot dan 
begroot.  
 
Als de inschrijfgelden voor het seizoen 2020/2021 doorgeschoven worden naar 2021/2022 
dan zal de begroting ongeveer break-even zijn. 
 
De PM geeft aan de hand van een sheet uitleg over de begroting 2021. Het bestuur heeft de 
begroting van de Smartcommissie een-op-een overgenomen.  
 

mailto:smartcue@knbb.nl


 

Het NK is fors begroot om een goed evenement neer te zetten met een wat betere 
prijzenpot.  

  

 Er is wat geld begroot om eventuele inschrijfgelden terug te betalen. 

Met betrekking tot de sponsoring zijn de bijdragen van Saluc en Simonis in de begroting 

opgenomen. 

In de opbrengsten is ook jaarlijks een bedrag uit de algemene reserve van € 5.000,-- 

opgenomen ter dekking van de uitgaven van de Smartcommissie. 

Topsport is niet meer opgenomen in de begroting omdat we qua spelers niet meer voldoen 

aan de eisen van NOC*NSF. Wel blijven de uitzendrechten van kracht op basis van het NK 

Het NK is niet kostendekkend waardoor geld uit de algemene middelen ingezet wordt voor 

het NK. 

De VZ vraag de sectieraad goedkeuring voor de begroting. Deze wordt door de vergadering 

verleend. 

Naar aanleiding van een discussie over al dan niet gedeeltelijk teruggeven van 

contributiegelden, ook in relatie tot andere secties wijst Ruud Hudepohl de vergadering op 

de algemene bepalingen in deze.  

Deze zijn terug te vinden op https://www.knbb.nl/organisatie/contributie-knbb-corona 

7. Rondvraag 

 

9 December is I-pool gelanceerd. Kan dit ook voor Snooker geïntroduceerd worden? 

 

De VZ geeft aan dat het I-Pool nét gelanceerd is en dat uiteraard Snooker daar graag ook aan 

mee wil gaan doen. 

 

 

Is het niet mogelijk dat de Snookerverenigingen ook een kleine bijdrage aan de sectie 

bijdragen? 

 

De VZ geeft aan dat er maar drie aangesloten vereniging zijn. Het overgrote deel van de 

leden is individueel aangesloten bij de KNBB buiten verenigingen om. 

 

Op verzoek van de VZ geeft Ruud Hudepohl aan dat de situatie bij Carambole wezenlijk 

anders is omdat daar het lidmaatschap van de KNBB alléén maar via een vereniging kan 

worden aangegaan. Pool en Snooker zijn eind jaren 90 bij de KNBB aangesloten. Vóór de 

aansluiting bij de KNBB waren deze organisaties al ingericht op de individuele leden en dit is 

als zodanig een op een overgenomen bij de integratie in de KNBB. 

 

Het bestuur houdt een en ander uiteraard in overweging. 

 

 

De Snookeracademy vraag of leden niet via hun vereniging aangemeld kunnen worden? 

 

De VZ geeft aan dat dit op dit moment niet mogelijk is. 

https://www.knbb.nl/organisatie/contributie-knbb-corona


 

 

 

Is het mogelijk een pagina of informatie over Smartsnooker op de website kan komen? 

 

CM vraagt de tekst daarvoor aan te leveren zodat hij dit op de site kan plaatsen.  

In de gemeente Breda wordt een gids “Sport-en Cultuurintro” uitgegeven. Kan dat gebruikt 

worden, eventueel landelijk, voor Smartsnooker? 

De VZ vraagt de gegevens daarvan te mailen naar info@snooker.nl zodat deze gedeeld 

kunnen worden met de Smartcommissie. 

 

Wanneer is de volgende sectieraad 

 

De VZ geeft aan juni 2021 

 

8. Sluiting 

Onder dankzegging voor de aanwezigheid en bijdrage van de leden sluit de VZ de 

vergadering. 

 

Rooster van aftreden Sectiebestuur Snooker 

 

Functie/naam   1e benoeming  1e verlenging 2e verlenging  Maximale zittingsduur 

 

Voorzitter 

Johan Oenema  20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Communicatie 

Tonnie Kok  20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Penningmeester 

Sebastiaan Kan   20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Secretaris  

Nog in te vullen  

Portefeuille  

Teamcompetitie 

Nog in te vullen 

 

 

Rooster van aftreden Bondsraadsleden Snooker 

 

Functie/naam   1e benoeming  1e verlenging  2e verlenging  Maximale zittingsduur 

 

Manon Melief   12-2012 12-2015 12-2018 12-2021 

Sander Tierolf  06-2015 06-2018 06-2021 06-2024 

John van Gorp   12-2018 12-2021 12-2024 12-2027 

mailto:info@snooker.nl

