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Voorwoord
De laatste activiteiten 

We zijn nu in de laatste maanden van dit seizoen gekomen. De afgelopen periode
was  druk, met een volle agenda. Dit omdat verschillende finales in één weekend
werden verspeeld. 
We probeerden zo veel mogelijk de uitslagen op de Facebook pagina te publiceren. 

Zoals we vanuit het verleden zijn gewend, kon dit keer de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van het district weer op de laatste maandag van de maand
april worden gehouden. 
Een positieve vergadering met het aangenomen voorstel ‘verlaging van de
contributie voor het district’ en geen inschrijfgelden voor de PK en teamcompetitie. 
We rekenen er dus op dat dit besluit meer inschrijvingen en daarmee hopelijk ook
extra leden zal geven! 
De notulen van de ALV vindt u hier. 

Voor de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zal u door de wedstrijdleiders op de
hoogte worden gehouden. 

Ik hoop dat u allen weer inschrijft en dat we in de komende herfst een mooi seizoen
kunnen starten. 

Thea de Weerd 

 

javascript:;
https://knbb-westfriesland.email-provider.nl/link/xb68slblpe/siytzn9tsu/3wehlh6mao/3fjrhpnucy/bvrivtfvba


Wedstrijdleiding PK
In ons district zijn nu alle wedstrijden gespeeld en kan ik voorbereidingen treffen
voor het nieuwe seizoen. We gaan er maar van uit dat het nu wel echt een normaal
seizoen gaat worden. 

We zullen te maken krijgen met een nieuw software programma, dat eind mei
operationeel zou moeten zijn. 
Om de privacy te waarborgen zullen ook daar geen privégegevens van de spelers
zichtbaar zijn. 
Er is echter in de afgelopen jaarvergadering te kennen gegeven dat spelers en
wedstrijdleiders graag telefoonnummers van spelers zouden willen inzien. Dan kan
er makkelijker geruild worden en kunnen WL de spelers sneller benaderen. 
In het nieuwe inschrijfformulier zal er een extra vakje bijkomen om aan te geven dat
de betreffende speler akkoord gaat met het delen van zijn/haar telefoonnummer
binnen ons district. 
Deze informatie verwerk ik in een ranglijst van alle spelers en zal ik verspreiden
onder de actieve spelers van PK van ons district. 

In het afgelopen seizoen zijn er 5 spelers van ons district geweest die nationale
kampioenschappen hebben gespeeld. Deze spelers krijgen nog een oorkonde, die
ik aankomende weken zal uitreiken. 
Door werkzaamheden en privéomstandigheden is het mij niet gelukt om dit eerder
af te ronden. 

Ik wens iedereen een hele mooie zomer toe en we zien elkaar hopelijk weer aan het
begin van het nieuwe seizoen. 

Yvon Nieuweboer 
 

Uitslag gewestelijke finale Driebanden klein Hoofdklasse



Rob Ooms (bv Horna) gewestelijk kampioen Driebanden klein Hoofdklasse.

Uitslag NK Driebanden klein Hoofdklasse

Rob Ooms (bv Horna) behaalde de 7e plaats op het NK Driebanden klein Hoofdklasse.

Rankschikking Driebanden groot 1e klasse



Uitslag districts finale Driebanden groot 1e klasse

Uitslag gewestelijke finale Driebanden groot 1e klasse



Ranking Driebanden groot overgangsklasse

Uitslag gewestelijke finale Driebanden groot Overgangsklasse



Rolf Botman (bv Entree) gewestelijk kampioen Driebanden groot Overgangsklasse. Rolf speelt
20, 21 en 22 mei het NK driebanden groot overgangsklasse in Wijchen.

Uitslag NK Libre klein 3e klasse



Arie-Jan Godfriedt (bv Kunstgenot) pakt bronzen medaille bij NK libre klein 3e klasse.

Uitslag gewestelijke finale Libre klein 2e klasse

Paul den Hollander (bv de Opkomst) gewestelijk kampioen Libre klein 2e klasse.

Uitslag NK Libre klein 2e klasse



Paul den Hollander (bv de Opkomst) behaalde de 8e plaats op het NK Libre klein 2e klasse.

Uitslag gewestelijke finale Libre klein 1e klasse

Sjaak Steltenpool (bv de Carambole) gewestelijk kampioen Libre klein 1e klasse.

Uitslag NK Libre klein 1e klasse

Sjaak Steltenpool (bv de Carambole) behaalde de 7e plaats op het NK Libre klein 1e klasse.

Ranking Libre klein Hoofdklasse



Uitslag gewestelijke finale Libre klein Hoofdklasse

Uitslag NK Libre jeugd 1e klasse



Daan den Hollander 5e op NK Libre jeugd 1e klasse. 
 

Uitslag EK Libre jeugd onder 21



Nick Dudink wint zilver op EK Libre jeugd onder 21

Wedstrijdleiding Teams
De competities zijn nog niet uitgespeeld. En door het verschillend aantal wedstrijden
is er nog weinig te melden wie de districtskampioenen zullen worden. 
Zoals al eerder is vermeld, er gaat van elke spelsoort en klasse één team naar de
gewestelijke finale. Er zijn geen kwalificaties. Als er twee poules in een klasse zijn,
of als er in die klasse een ongelijk aantal wedstrijden zijn verspeeld, dan gaat het
om het behaalde puntengemiddelde: Behaalde punten delen door het aantal
gespeelde wedstrijden. De ranglijst geeft dan aan wie de districtskampioen is. 
Teams die na bijv. 12 wedstrijden gestopt zijn in de competitie, kunnen geen
aanspraak maken op een finale plaats. 
De A klasse is natuurlijk weer even anders, omdat daar teams van meerdere
districten in spelen. Drie districten in één poule. Van ieder district gaat het hoogste
geëindigde team door naar de finale. 

Hierbij het overzicht van de afsluiting en de gewestelijke finales. De teamleiders
krijgen persoonlijk bericht. 
Deelnemende teams moeten bereid zijn om te arbitreren en te schrijven. Elk
deelnemend team dient met 5 personen op te komen.  



Teams die met minder dan 5 personen (spelers + evt meegekomen helpers)
opkomen,  mogen worden uitgesloten van deelname. 

 
District afsluitingen competitie 2021-2022  
datum: Klasse: soort tms District aanvang
25-jun alle klassen huldigingen 7 Wognum 15.00 uur
26-jun Kader Play-off 3 Onderdijk 11.30 uur
      
Gewestelijke rondes alle competities 2021/2022  
      
datum: Klasse: soort tms District aanvang
12-jun Gewest C4 finale 4 WF/Horna 11.00 uur
12-jun Gewest B2 finale 4 WF/Horna 11.00 uur
      
Overige finales in andere districten  
21-mei Gewest dames finale 4 Slootdorp  
11 of 12 juni Gewest B1 finale 4 NHM  
11 of 12 juni Gewest C3 finale 4 NWN  
11 of 12 juni Gewest C2 finale 4 Duin  
11 of 12 juni Gewest C1 finale 4 Duin  
11 en 12 juni Gewest A finale 3 NHM  
      
2-jul Landsfinale B1-C1-A Nieuwegein  
3-jul Landsfinale C3-C4 Nieuwegein  
3-jul Landsfinale B2-C2 Nieuwegein  

U kan al vast inschrijven. De moyennes hoeft u niet in te vullen. Het
inschrijfformulier zal ik komende dagen naar de Teamleiders sturen. Inschrijfgeld is
afgeschaft! 

schrijf dan uw team in voor 15 juni 

De teams die worden aangemeld, plaats ik geleidelijk aan in BiljartPoint. Of er meer
dan één poule in uw klasse komt, weet ik dus nu nog niet, maar zo nodig ga ik de
teams splitsen. 

Thea de Weerd 
 



Na al die jaren…. 

Als de naam van B.V. De Hoop
in beeld komt, denk ik altijd
eerst aan Bob Blom. De
persoon van De Hoop, waar ik
als wedstrijdleider voor de
teamcompetitie al jaren het
meest contact mee had. Als
wedstrijdleider stuurde hij alles
in een compleet overzicht.
Want Bob is handig met de
computer en een nauwkeurige
werker.  Bob had hiernaast ook
de functie van secretaris. 
Dan schrik je toch wel even,
als je hoort dat Bob gaat
stoppen. 

Vorige week ontving ik een
mail van de nieuwe secretaris:
met de kennisgeving dat Bob
dus stopt met ‘alles’ en of de

Wedstrijdleiding Nationaal
Peter Vlaar behaalde de 5e plaats in de finale Driebanden Groot Extra klasse met
moyenne 0.866 

Leon en Nick Dudink speelden in de nationale finale Kader 38/2 Top klasse. 
Zilver voor Nick met moyenne 24.88 en HS 187 en brons voor Leon met 21.57 en
HS 113. 
Nick werd dus tweede maar met zowel het hoogste moyenne en de hoogste serie
van de finale. 

Thea de Weerd 
 

Bob Blom neemt afscheid



KNBB West-Friesland daar wat mee kon doen. Bob vervulde beide functies ruim 30
jaar. 

Natuurlijk komt Bob dan in aanmerking om gehuldigd te worden als “Lid van
Verdienste” van het district. En ik werd uitgenodigd om op de jaarvergadering van
B.V De Hoop aanwezig te zijn. 

Bob werd gehuldigd met een oorkonde, een insigne en een boeketje. Hij heeft heel
veel betekend voor de vereniging en daarbij ook voor ons district. Er zijn bij De
Hoop veel finales onder zijn leiding verspeeld. Bob stopt ook met het spelen, maar
hij heeft toegezegd, dat hij best ondersteuning wil geven waar nodig is. 

Zijn taak als bestuurder wordt nu door twee opvolgers overgenomen. Bij dezen
wens ik deze heren veel succes. 

Thea de Weerd

Het biljartdagje voor de
bestuursleden en ereleden
(oudbestuurders) van het
district en leden van de
tuchtcommissie (DTC)  en de
Commissie openen en sluiten (
COS), werd op 1 mei
gehouden. Jos Botman, de
kampioen van het vorige keer
had ons bij Sarto uitgenodigd.
Maar de wedstrijdleiding gaf hij
snel uit handen. Jos houdt niet
van dat klusje. 

Een groep van 10 mensen, er
waren helaas een paar
afberichten i.v.m. vakantie en
werk. De groep splitste zich
vrijwillig (oftewel wij regelden
dat gewoon)  in 5 voor
Driebanden en 5 voor Libre. 
Korte partijen, want het moest
niet op werken gaan lijken.   
Pieter nam de leiding voor de
Libre groep en ik voor
Driebanden. 

En nu staat de wisselbeker hier!



Die driebanders gingen snel
en Nico Boots gooide hoge
ogen om winnaar van de poule
te worden, maar Toon
Steltenpool won het toch met
drie gewonnen partijen. 

Bij de Libre groep, had ik geen
idee hoe de punten waren.
Maar ik wist dat ik er al wel 3
had gewonnen. Nog de vierde
partij. Tot mijn verbazing won
ik die ook. 

Jos huldigde mij met de
woorden: opnemen tegen 9
mannen en dan nog winnen
ook. 
Maar ik moest het minst aantal
caramboles maken en
natuurlijk lieten die mannen mij
winnen. 

Een leuke dag! Prima om met
de andere deelnemers de
contacten te onderhouden in
fijne sfeer.  
Volgend seizoen mag ik het
dagje regelen. Er werden al
suggesties gedaan van in de kerk van Zuidermeer, in Noordermeer, of NOOITmeer. 
  
Thea de Weerd

Arbiters gezocht!



Ons district is dringend op zoek naar nieuwe arbiters.
Lijkt het jou leuk om arbiter te worden laat je dan
geheel vrijblijvend informeren over toetreding tot de
West-Friese Arbiters bij: 
Ben Haentjens, tel: 0228-516844, mob: 06-54655334,
e-mail: benmarja1@gmail.com.

Website KNBB Vereniging Carambole Nieuwsbrieven KVC

Website KNBB Informatie inzake corona

Algemene mededelingen
Ontbrekende of foute (oude) E-mailadressen. 

Vrijwel alles gaat tegenwoordig digitaal. Het is daarom van belang dat we de
juiste,actuele e-mailadressen hebben van onze leden. Bijvoorbeeld voor het
versturen van deze Nieuwsbrief, maar vooral ook om de finalisten van districts-,
gewestelijk of nationale finales te kunnen informeren. Aan alle secretarissen van de
biljartverenigingen het verzoek om de ledenbestanden up-to-date te houden. Niet
alleen de N(aam), A(dres) en W(oonplaats) gegevens maar ook de e‐mailadressen.

KVC Nieuws en mededelingen
Hierbij link naar recente nieuwsberichten op de website van de KNBB Vereniging
Carambole.

KNBB Nieuws en mededelingen
Hierbij link naar recente nieuwsberichten op de website van de KNBB.
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Website knbbwestfriesland.nl Facebook KNBBWestfriesland

Aanleveren kopij nieuwsbrief
Om de nieuwsbrief wat meer body te geven, hebben we info van de leden en de
verenigingen nodig. 
Van finales, of gewoon leuke dingen die u op de club mee maakt. Stukje tekst en /
of foto’s. Gewoon met een telefoon gemaakt. Dat is echt niet zo moeilijk. 

In sturen uiterlijk op de laatste dag van de maand. 

U kan dit naar mij sturen nieuwsbrief@knbbwestfriesland.nl , of naar iemand anders
van het bestuur. Onder vermelding van Nieuwsbrief 

Wim Mosman

KNBB West-Friesland op Internet en Facebook
Alle informatie inzake KNBB West-Friesland kan je ook terug lezen op onze
internetpagina en op facebook.
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Deze e-mail is verstuurd aan pjm.bouwhuis@quicknet.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@knbbwestfriesland.nl toe aan uw
adresboek.
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