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Voorwoord
Een nieuw seizoen, ook met nieuwe leden?
Na een warme zomer, begint het nu herfst te worden. Tijd voor binnenactiviteiten.
Dan zie ik de campagne van de overheid weer terugkeren op de tv.
“Eén tegen eenzaamheid”.
De zoon die de vader vraagt: zullen we een biljartclubje voor je zoeken?
Dat moet toch de oplossing zijn voor verenigingen om er leden bij te krijgen?
Mensen uit onze omgeving vragen of ze belangstelling hebben om mee naar uw
club te gaan?
Het Gouden Hoofd in Blokker presenteerde zich op de jaarmarkt, maar helaas geen
nieuwe leden. Misschien was het toen 30 graden? Dan denken mensen niet aan
biljarten?
Het Wapen van Grootebroek was op verenigingenmarkt in het Streekhof om zich te
presenteren. Die vereniging wil er ook graag leden bij. Er was veel belangstelling,
maar of er nieuwe leden zullen komen?
Van deze verenigingen een mooi initiatief om biljarten te promoten.
Dan de eerste finale: Driebanden klein 3e klas, bij het Moddermannetje in
Bovenkarspel.
Deze zal van 26 – 29 oktober worden georganiseerd.
En de andere finales? Het is toch leuk voor uw vereniging om een finale te
organiseren? Helaas vervalt het Nieuwe Bonte Paard, waar we met Cor altijd wel
wat konden regelen. Dan wordt het lastig voor onze wedstrijdleider.
Dus bij dezen een oproep aan die verenigingen die geen finale hebben
aangevraagd. Neem contact op met Yvon, de Wedstrijdleider PK, maar mag ook
met mij.
En nu maar hopen dat het storm gaat lopen!
Ik wens u allen een mooi seizoen en sportieve wedstrijden!

Thea de Weerd

Wedstrijdleiding PK
Het is vanaf nu mogelijk om zonder inlogcode PK live-score te raadplegen.
Dat betekent dat iedere speler nu alle informatie kan inzien (eindelijk!!!)
Met onderstaande link is het heel simpel.
www.knbb-livescore.nl
Aan de linkerkant staat wedstrijdkalender en daar zie je de wedstrijden en poules
van iedere klasse.
Door <uitslagen> te kiezen (bovenaan) zie je de eindresultaten per poule.
Het is op dit moment (nog) niet mogelijk om per speler de individuele uitslagen te
zien.
Onderaan de poules staat <totaal uitslag voorwedstrijden>. Hier vind je de ranglijst
per klasse.
Deze ranglijst wordt iedere keer aangepast zolang de voorwedstrijden nog niet
allemaal gespeeld zijn.
Ook de wedstrijdleiders kunnen vanaf nu alle wedstrijden gelijk online invoeren.
Ik ben zelf heel tevreden met dit programma en ik hoop dat jullie het ook snel door
hebben hoe het werkt en anders kun je met vragen bij mij terecht.
Voorlopig blijf ik wel de uitnodigingen voor de voorwedstrijden en finales per mail
sturen.
Ook de afmeldingen blijven via mij gaan wedstrijdleidingpk@knbbwestfriesland.nl
Driebanden 3e klasse zijn de voorwedstrijden gespeeld en de finalisten zijn bekend.

1
2
3
4
5
6
7
8

Jan Rood
Jan Gieling
Nico Weel
Jaap Bos
Co Insing
Bets Dekker-Boon
Jeroen Compas
Wim Deen

Het Witte Huis
N.H.D.
De Opkomst
Horna
De Rechte Keu
't Moddermannetje
Ons Genoegen
De Hoop

Vervolgmoyenne
0,368
0,364
0,344
0,342
0,340
0,328
0,318
0,312

Car.
19
19
18
18
18
17
16
16

1e res.

Danny Vermeulen

Horna

0.353

18

2e res.

Wim Mosman

De Opkomst

0.332

17

Deze finale wordt bij ’t Moddermannetje in Bovenkarspel gespeeld van 26 tot 29 okt.
Er zijn nog 3 Districtsfinales die bij een vereniging ondergebracht moeten worden.
Het is blijkbaar voor veel verenigingen moeilijk om een finale te organiseren, maar
kijk anders eens naar de mogelijkheid om samen met een andere vereniging dit te
organiseren.
Deze finales zoeken nog een locatie:
11 dec. 2022

Districtsfinale Libre 1e klasse

15 jan. 2023

Gewestelijke finale Libre 4e klasse

26 maart 2023

Gewestelijke finale Bandstoten 3e klasse

Yvon Nieuweboer
Wedstrijdleider PK

Totaaluitslag voorwedstrijden - Driebanden 3e klasse klein
2022-2023

Wedstrijdleiding Teams
In de nationale finales voor de teams deden van ons district 6 teams mee. De
deelnemers van de teams kregen inmiddels een oorkonde als herinnering aan deze
finale, maar het kampioensteam van De Opkomst 3 kreeg wat meer aandacht. Een
huldiging met een oorkonde en een boeket.
Hierbij het overzicht van de prestaties van de teams die vanuit het district
doorgingen naar het gewest en de het vervolg in de nationale finale.
Alleen de poulewinnaars van de landsfinale gingen door voor de halve finale. In ons
geval dus het team van De Opkomst 3. Die kanjers wonnen alle wedstrijden!
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Er is wat veranderd in de wedstrijdleiding voor de teams:
(Art. 2.9 lid 2 en 3)
Bij correctie van een speler met een niet-officieel aanvangsmoyenne, die 2
intervallen of meer hoger speelt dan dat aanvangsmoyenne, worden alleen punten
van die speler afgetrokken. Er worden geen extra punten toegekend aan de
tegenstander. Bij spelers die aan het eind van de districtsronde nog geen 4 partijen
hebben gespeeld worden op dezelfde wijze correcties toegepast, zonder
aanpassing bij de tegenpartij.
Er gaan dus geen punten naar de tegenpartij. Een wedstrijd kan dus met uitslag 2 3 eindigen of met 5 – 0, enz.
Mocht het niet duidelijk zijn. Bij deze situaties krijgen de Teamleiders bericht van
BPoint. Maar u kan mij altijd naar opheldering vragen hoe het zit.
Veel plezier en succes met de wedstrijden. Afgelopen seizoen was voor WestFriesland een groot succes, dus ga zo door!
Thea de Weerd

Wedstrijdleiding Nationaal
Het bestuur van de KNBB Ver. Carambole heeft onlangs besloten dat het niet langer
van deze tijd is om voor 15 juni te moeten inschrijven als er in voorkomende
gevallen pas na november of december gespeeld gaat worden. Daarom besloten zij
dat er per 2022/2023 ingeschreven kan / mag worden 40 dagen voor aanvang
eerste speeldag.
Omdat dit betekent dat de toewijzingen van de poules aan de districten niet langer
op 1 juli kan worden gerealiseerd, en het later niet als een verrassing komt, krijgen
we dezelfde poules als afgelopen seizoen.
Hierbij een overzicht van de nationale voorwedstrijden in ons district.
In de poule voorwedstrijden Libre Extra klasse was de prestatie niet zo dat er
finalisten van ons district in de nationale finale zullen gaan deelnemen. Johan
Koomen staat als hoogste op plaats 12.
Uitslagen Nationale voorwedstrijden
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In wens u veel succes met de wedstrijden!
Thea de Weerd

Leden gezocht
Zaterdag 1 oktober werd er een verenigingendag gehouden in winkelcentrum Streekhof in
Bovenkarspel. Hennie en Marja van biljartvereniging Het Wapen van Grootebroek hebben daar
gestaan om de biljartsport te promoten en nieuwe leden te werven voor de donderdagavond in
de Stek. Er was genoeg belangstelling! Nu nog afwachten of ze komen kijken op onze club en
lid willen worden..... . Voor info kan je terecht bij de voorzitter van het Wapen van
Grootenbroek Hennie van der Hoef: tel. 0228-513907.

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.

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.

Website KNBB Vereniging Carambole

Nieuwsbrieven KVC

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

Website KNBB

Informatie inzake corona

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.

Website knbbwestfriesland.nl

Facebook KNBBWestfriesland

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• 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.

