
 1 

BILJART MAGAZINE WEST-FRIESLAND   
Een uitgave van de KNBB district West-Friesland 

U kunt uw kopij inzenden vóór 1 april  2014 aan: 

 

Hans Berkhout     Kaagweg 76     1693 GE Wervershoof 

of via E-mail   copy@knbbwestfriesland.nl 

 
‘’Overschatten jullie mijn populariteit niet” 

    

KKKKoos 
 

 
   Het laatste vertrek uit “zijn” Cultura 

   De mensen langs de weg tijdens  

   het wegrijden van de uitvaartbus 

   Al de bloemen 

   Al dat applaus 

   Al de kaarten 

 

   Indrukwekkend! 

 

 

Heel veel dank aan iedereen voor alle belangstelling 

tijdens zijn ziekte en bij het afscheid van 

 

Koos Groot 

 

ook het ervaren dat jullie er nog steeds voor ons zijn 

doet ons erg goed. 

 
 

Corine,  

Niels en Nicole,  

Malissa 

 

   Andijk, maart 2014 
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Ereleden A. Laan D. Koning P. Rempt 

 J. Botman H. Visser A. Vos 

 C. Bot 

 

Bestuur: Waar. Voorzitter Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 

 Secretaris Ruud Zeeman Hanebalk 23 

 1687 TJ Wognum 06-20358523 rudhyzeeman@gmail.com 

 Penningmeester Benny Beek Schouw 5  

 1613 CL Grootebroek Tel: 0228-518545 ba.beek@quicknet.nl 

 Wedstrl. PK Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 

 Wedstrl. Teams Thea de Weerd Zuidermeerweg 72  

 1652 CV Zuidermeer Tel: 0229-561650 thea-deweerd@hetnet.nl 

 Jeugd + PR Cor Bleeker Mandrill 8 

 1687 VN Wognum Tel: 06-17741565 cbleeker63@hotmail.com 

 Redactie DM Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 

 

CJ Voorzitter Cor Bleeker Mandrill 8 

 1687 VN Wognum Tel: 06-17741565 cbleeker63@hotmail.com 

 Wedstrijdleider  Adrie Ursem Horstenburgstraat 85  

 1713 JL Obdam Tel: 0226-452272 aam.ursem@quicknet.nl 

 

DTC Voorzitter Arie Vlaar Kleingouw 184  

 1619 CJ Andijk Tel: 0228-591933 arievlaar@yahoo.com 

 Secretaris Jac. Peerdeman Zuiderhout 111  

 1695 AV Blokker Tel: 0229-271803 peerdeman38@quicknet.nl 

 Lid Joop Stokman Steenpoortestraat 17  

 1619 CV Andijk Tel: 0228-592488 j.stokman@quicknet.nl 

 

Reglementen PK Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 

 Teams Thea de Weerd Zuidermeerweg 72  

 1652 CV Zuidermeer Tel: 0229-561650 thea-deweerd@hetnet.nl 

 

Financiën District  Benny Beek Schouw 5  

 1613 CL Grootebroek Tel: 0228-518545 Rabo 3293.37.947 

 Arbiters Laura van Rongen Zwanebloem 14  

 1689 PD Zwaag Tel: 0229-243041 Rabo 3086.06.655 

 
VWA Voorzitter Wim Bosman Graaf Florisstraat 1 

 1718 BN Hoogwoud 0226-351713 wda.bosman@quicknet.nl 

 Secretaris Sabine Bakker Het Voert 162  

 1613 KL Grootebroek Tel: 06-28567351 bakker_sabine@hotmail.com 

 Coördinator Ben Haentjens P.J. Jongstraat 1  

 1614 LA Lutjebroek Tel: 06-54655334 bf.haentjens@quicknet.nl 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
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Internet 

www.knbbwestfriesland.nl 

www.knbb-regiown.nl 

www.knbbcarambole.nl 
 

Hier vindt u alle uitslagen in de verschillende klassen, de finalejournaals etc.   

Ook de links naar andere biljartsites van het district, het gewest en de bond. 

E-mail adressen 
Kopij Districtsmagazine  copy@knbbwestfriesland.nl 

Secretaris DTC  peerdeman38@quicknet.nl 

NHD uitslagen  sport.wef@nhd.nl  

Koggenlander/Medemblikker redactie@idemadruk.nl 

Weekblad “Zondag”  yvonne@indrukmakers.nl 

West-Fries Weekblad  redactie@westfriesweekblad.nl 

NHD verslaggever  johan.koomen@quicknet.nl   

Heeft U zich 

al aangemeld 

voor de 

arbitercursus 
 

?????????? 



4  

Jaaragenda 2014-2014 

Maart 2014 

6-7-8 mrt 2014 Stompe Toren Toernooi  

 De Stompe Toren Aartswoud 

13-14-15 mrt 2014 Dregt Toernooi  

 De Dregt Schellinkhout 

23 mrt 2014 Open Horna Jaap Bleeker Jeugdtoernooi 

 Horna Hoorn 

26-28-29 mrt 2014 Pim Boon Stedebroectoernooi 

 't Moddermannetje Bovenkarspel 

   

April 2014 

16-17-18-19 apr 2014 50e Bonte Paard Toernooi 

 Bonte Paard Abbekerk 

   

Juni 2014 

1 jun 2014 NK Verstandelijk Gehandicapten 

 Horna Hoorn 
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Verslag bijeenkomst voorzitters 

Doel:   Het werven van bestuursleden en arbiters. 

Datum: Woensdag 22 januari 2014 

Locatie: Sarto, Andijk, Bangert 4, 1619 GJ, Andijk 

Aanwezig:  Harry Scheerman, Hans Berkhout, Benny Beek, Thea de Weerd, 

Cor Bleeker en Ruud Zeeman 

 

Aanwezige verenigingen: A.B.C. ,D.O.E.T. ,B.C.L. ,Kunstgenot, Twisk, Wa-

pen van Grootebroek, De Torenschouw, Het Gouden Hoofd, Dames Bonte 

Paard, Het Groene Laken, Aquit ’83, B.K.W. , NHD v/d Borden Appel, De 

Wurf, De Paus, D.R.L. , De Carambole, De Lindeboom, ’t Centrum, Het Wit-

te Huis, D.R.K. , Tokoloco, Nieuw Leven, T.E.A.M. en de V.W.A. 

 

Afwezige verenigingen zonder afbericht: De Stompetoren, De Drie Haringen, 

De Poedel, De Sport, ’t Moddermannetje, Cultura, Ons Genoegen, Horna, 

Steeds Hoger, D.O.S. , De Opkomst, De Ark, Entree, ’t Wagenwiel, Chaos, 

C.I.O.S. , Jong Leven, De Hoop, De Rappél, De Haantjes, D.V.O.G. en Half-

weg 

 

Afberichte verenigingen met afbericht: De Pomerans, Het Centrum, BCBS, t' 

Kraayenest. 

 

Harry Scheerman  

Dames en heren, iedereen hartelijk welkom en ik vindt het fijn dat jullie ge-

hoor gegeven hebben aan deze oproep. Tot gisteren had ik een andere opening 

bedacht totdat ik het nieuws van het overlijden van Koos Groot hoorde. Een 

geweldige sporter, biljarter, bestuurder, en ook een fantastische humorist die 

je graag in je midden wilde hebben. Ik wil de vergadering vragen te gaan 

staan en een minuut stilte in acht te nemen. 

Ik wens vanaf deze plaats het gezin en de familie van Koos de kracht om dit 

verlies te dragen. 

Ik hoop op een constructieve en positieve avond. Er is mij gevraagd of dit een 

districtsbestuur uitnodiging is, en het antwoord is nee. Dit is op eigen initiatief 

geïnitieerd omdat het gewoon tijd wordt dat er iets gaat gebeuren. Nu is ons 

een bestuurslid ontvallen en ook de secretaris stopt er mee. Het is nu tijd dat 

er mensen opgeleid gaan worden. Ik heb dit georganiseerd als een soort wake-

up call, om iedereen eens wakker te schudden. We moeten iets gaan doen in 

de vorm van nieuwe bestuursleden of commissieleden. Dat het districtsbe-

stuur hier ook aanwezig is komt omdat ik ze gevraagd heb om hier eens te 
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presenteren waar hun werkzaamheden uit bestaan en wat de tijdsbesteding 

ongeveer is. 

Er zijn dus 2 agenda punten. Het eerste is het voortbestaan van het district 

West-Friesland. Als er geen bestuur is, is er ook geen vereniging. Het tweede 

is het arbiterscorps weer nieuw leven in te blazen. Toen ik 40 jaar geleden in 

het district kwam biljarten zaten hier 11 bestuursleden. Toen waren er ook 

1600 leden. Nu hebben we 850 leden en er zitten nu nog 5 mensen aan tafel. 

Ruud gaat het bestuur verlaten vanwege studie en dan zijn er nog maar 4. Een 

aantal jaren geleden is er een commissie geweest die was samengesteld om de 

openstaande vacatures in te vullen door mensen te gaan vragen voor functies. 

Hier is nauwelijks antwoord op gekomen. Ook zijn er diverse oproepen ge-

weest in het districtsmagazine. ook hier is nauwelijks op gereageerd. Zodoen-

de heb ik gedacht om het dan maar op deze manier te gaan proberen. Ik vraag 

me af hoe het komt dat er niemand reageert. Komt het omdat mensen er tegen 

opzien of hebben we geen idee waar we nee tegen zeggen. Ik heb gevraagd 

aan de bestuursleden om een profielschets van hun functie te maken en dit in 

deze vergadering te presenteren. Graag wil ik dan ook vragen aan Hans om 

zijn bezigheden toe te lichten en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. 

Het zou misschien een idee zijn dat er iemand met Hans mee gaat lopen zodat 

deze persoon dan deze werkzaamheden geruisloos kan overnemen wanneer 

Hans bijvoorbeeld op vakantie gaat of erger, ziek zou worden. We hebben 

namelijk ook in sommige functies te maken met een stukje opleidingsgevoe-

ligheid. 

Hans Berkhout: 

In 1994 ben ik wedstrijdleider PK geworden. Ik wist niet waar ik instapte, 

maar mijn voorganger stopte er mee. Ik moet u zeggen, dat de begin periode 

mij ontzettend mee is gevallen. Er zit tijd en werk aan en het is niet alleen een 

paar uitslagen verwerken, je moet alle districtsfinales regelen en de uitnodi-

gingen moeten de deur uit. Het moet naar het gewest toe, Nationaal moet alles 

geregeld worden, de finales moeten ondergebracht worden. Dus er zit nog wel 

wat werk aan. Hier komt bij dat er altijd nog wel wat dagelijkse rompslomp  

bij komt zoals mensen die vergeten zijn zich in te schrijven of mensen die 

liever op een andere locatie biljarten enz. Dagelijks moet je toch wel rekenen 

op 1 á 2 uur. De ene dag wat minder, de andere dag wat meer. In de loop der 

tijd heb ik het hele gebeuren dusdanig geautomatiseerd dat het tegenwoordig 

een stuk makkelijker gaat. De persoon die mij zou gaan assisteren moet mo-

menteel nog heel goed op de hoogte zijn van het gebruik van Excel. Alles wat 

we momenteel in West-Friesland doen op wedstrijdtechnisch gebied, gebeurt 

in Excel. Alles zit hierbij aan elkaar gekoppeld. Als het goed is gaat volgend 

jaar de KNBB automatiseren en als de wedstrijd administratie van de PK daar 

ook in is geïntegreerd gaat op dat moment alles via internet. Als het goed is 
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krijg ik het dan een stuk makkelijker, en mijn eventuele opvolger / assistent 

dus ook. Je hebt er werk aan, maar ik vind het dankbaar werk. Negen van de 

tien die je spreekt zijn blij met het geen wat je doet en hoe je het doet. Ik ga 

ieder jaar gewoon op vakantie. Ik doe dat echter wel in een tijd dat het wat 

rustiger is voor mij. Als op 1 augustus het bewaar exemplaar de deur uit is, 

dan heb ik wel een week of 5 om er even tussenuit te gaan. En als ik een 

weekend weg wil, dan ga ik gewoon een weekend weg. Dus de gene die er 

aan zou willen beginnen hoeft er niet bang voor te zijn, ik ben er ook nog en 

ik hou je hand vast. 

Harry Scheerman: 

Ik denk eigenlijk dat het een beetje negatief overkomt nu. Die man doet zo 

veel, dat er misschien mensen afschrikken van zo’n functie, maar ik denk dat 

het een goede zet zou kunnen zijn als je met zo’n man mee zou kunnen lopen.  

Nu wil ik het woord aan Benny geven, Benny stopt gelukkig niet, die blijft de 

penningen verzorgen. Boekhoudkundig moet je wel wat weten. Het gaat er bij 

jou meer om om op tafel te leggen wat jouw tijdsbesteding is. Hoeveel verga-

deringen er bezocht moeten worden en hoe lang je thuis bezig bent met de 

administratie. 

Benny Beek: 

Vanaf 2007 ben ik nu in functie als penningmeester en het bevalt me prima en 

ik denk het district ook, want er zijn nog nooit tegenkandidaten gemeld. In 

tegenstelling tot alle tijd die Hans er in steekt doe ik er niet zo gek veel aan. 

Wanneer ik een mutatie formulier van de bank ontvang ben ik daar ongeveer 

een kwartier mee bezig om alles weer rond te breien. Verder hebben we onge-

veer 6 a 7 bestuursvergaderingen met elkaar die ongeveer één of anderhalf uur 

duren. Daarnaast hebben we wel eens een gewestelijke vergadering waar ik 

als penningmeester vaak mee ga en dat geld ook voor de nationale vergade-

ring die in Wijchen wordt gehouden. Dat kost respectievelijk twee avonden en 

twee zaterdagen en dan heb je het vergaderen gehad. Het bijhouden van de 

boeken kost mij wat minder tijd. Ik heb een heel oud programma, maar dat 

werkt nog perfect en als je dan maar de discipline kunt opbrengen om iedere 2 

weken wanneer het afschrift van de bank binnen komt de zaak bij te werken, 

dan ben je met een half uur in de 2 weken klaar. Er zijn wel een aantal pieken, 

want naast dat je de bankafschriften moet bijwerken moet je ook zorgen dat er 

mutaties op die bank zijn, dus stuur ik 2 keer per jaar een nota naar de vereni-

gingen. De voorjaarsnota betreffende de contributie en de adverteerders krij-

gen dan de jaarnota en in het najaar stuur ik de najaarsnota en die gaat over 

het aantal PK’s en Teams. Het maken van die nota’s vergt wat meer tijd, daar 

ben ik zo’n 8 uur mee bezig. Het voordeel is wel, dat je zelf kunt bepalen 

wanneer je dat ongeveer doet.  
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Verder wil ik eind februari altijd de jaarstukken klaar hebben zodat die in de 

malle molen van de printers zitten en weer bij de vergaderstukken van de jaar-

vergadering gevoegd worden. Dit is ook ongeveer een dag werk. 

Ik kan wat gras voor de overige bestuursleden weg maaien, want het is niet 

alleen maar liefde werk oud papier, want er wordt jaarlijks ook een uitje geor-

ganiseerd voor alle bestuurders en ook een biljartmiddag. Er zijn verder ver-

goedingen voor gebruik van eigen middelen en voor het bezoeken van de ver-

gaderingen. Het hoeft u dus niets te kosten om bestuurslid te worden. Ik hoop 

dat ik iemand enthousiast heb gemaakt voor een functie in het bestuur, overi-

gens hoop ik mijn functie nog even te kunnen behouden. 

Harry Scheerman; 

Dank je wel Benny, we hebben nu twee zwaargewichten gehad uit het be-

stuur, ik wil nu het woord geven aan Ruud. Hij zal tijdens de jaarvergadering 

stoppen omdat hij een studie gaat volgen. Dus voor het secretariaat moet so-

wieso iemand anders gevonden worden. 

Ruud Zeeman: 

Daar kan ik redelijk kort over zijn qua tijdsbesteding zal dat ongeveer net zo-

veel zijn als dat van Benny. Wanneer je de administratieve werkzaamheden 

doet is geheel aan jezelf, als het maar op tijd af is. Bestuursvergaderingen zijn 

er ongeveer 8 per jaar dus dat zijn 8 notulen en ik doe daar ongeveer 4 á 5 uur 

over per vergadering. Verder moet de post doorgenomen worden, gearchi-

veerd en afgehandeld. In totaal denk ik dat het je per maand ongeveer 12 uur 

zal kosten. 

Harry Scheerman: 

De ledenadministratie is zoals bij u bekend volledig in handen van de KNBB 

en hoeft de secretaris dus niets meer aan te doen. 

Ik denk dat ik nu het woord ga geven aan Thea waarvan ik verwacht dat die 

ook wel wat meer tijd nodig heeft om een en ander rond te breien voor wat 

betreft de teamcompetities. 

Thea de Weerd: 

Voor die gene die het boekje hebben gelezen van afgelopen maand, ik heb er 

nog steeds zin in. Ik ben 2 jaar na Hans begonnen in het bestuur en een paar 

jaar later heb ik de teamcompetitie over genomen. De teamcompetitie is dage-

lijks werk. Van half augustus tot half maart ben ik dagelijks zo’n 1,5 uur kwijt 

met het nakijken van mail wedstrijdschema’s uitprinten, vragen beantwoorden 

enz. 3 of 4 keer per week verwerk ik de wedstrijden en zet ik de boel op de 

website. De nationale wedstrijden die moet ik doorsluizen naar de verenigin-

gen en de uitnodigingen verzorgen en daar ben ik een keer in de 2 weken een 

paar uur mee bezig. De start van de competitie die begint van af 1 mei, daar-

voor komen inschrijvingen binnen die verwerkt moeten worden. Hiervoor 

moeten roosters gemaakt worden en dit moet verzonden worden naar de team-
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leiders en secretarissen. Eind juni komt de indeling van de nationale wedstrij-

den binnen en aan de hand van de indeling van het bondsbureau moet er een 

indeling voor het district gemaakt worden. 

Aan het begin van het jaar moeten de jaarstukken weer gemaakt worden voor 

de algemene ledenvergadering en daar ben je ook weer 2 uur mee bezig. Ook 

moeten de gegevens voor de afvaardiging van het gewest weer gereed ge-

maakt worden en daar kun je ook weer 2 uur per poule voor rekenen.  

Aanpassingen in het moyenne moeten verwerkt worden, nieuwe inschrijvin-

gen voor het nieuwe seizoen moeten verwerkt worden. 

Vergaderingen, een keer of 7 per jaar. De gewestelijke bijeenkomsten van 

wedstrijdleiders daar ga ik meestal ook naar toe. Ik draai zelf nog mee in het 

team openen en sluiten omdat ik dat leuk vind. 

Ik hoop dat ik jullie niet bang heb gemaakt ik ben voorlopig nog niet van plan 

om te stoppen of er moet iemand zijn die het graag van me overneemt. Maar 

een overdracht van een paar poules zodat je mee kan draaien en kan proeven 

hoe het werkt is een goede optie. 

Harry Scheerman: 

Zoals u hoort is dit ook een behoorlijke klus. Er zal misschien ook door het 

bestuur overlegd moeten worden of deze functie niet opgedeeld kan worden.  

Er werd net al iets gezegd over openen en sluiten. Er is een groepje mensen 

opgestaan waaronder Piet Koops, Carlo Bot, Jos Botman, Hero Peerdeman en 

Harry Scheerman om het bestuur wat te ondersteunen bij het openen en slui-

ten. Ik heb de taak om dat 3 keer te doen dit seizoen en dat is ook best leuk 

om te doen. Als laatste voor de pauze wil ik Cor Bleeker het woord geven. De 

man van de PR en van de jeugd. 

Cor Bleeker: 

Ik draai nu een jaartje mee en in het eerste jaar heb ik heel veel dingen ge-

leerd. Er zijn heel veel dingen waar je tegenaan loopt. Ik heb verder nog geen 

indicatie over hoeveel tijd er met deze functie gemoeid zal gaan. Ik heb ook 

de PR, hiervoor schrijf ik af en toe iets in het DM en stuur ik af en toe iets 

naar de Medemblikker courant. Ik heb nog heel veel ideeën die ik graag zou 

willen uitwerken en zoals ik al zei heb ik nog geen idee hoeveel tijd dat gaat 

kosten. Verder het openen en sluiten vind ik ook heel leuk om te doen en ik 

hoop hier nog de nodige jaren mee door te gaan. Hoe langer ik er mee bezig 

ben hoe leuker ik het vind worden. 

Harry Scheerman: 

Dank je Cor. Ik denk dat het een goed idee is geweest om nu eens te horen 

wat deze mensen nu allemaal doen. Dat doen ze met een klein groepje men-

sen. Het is een utopie om te denken dat er vanavond een aantal mensen naar 

ons toekomen die zich spontaan aanmelden. De vraag is daarom ook om het 
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er binnen jullie eigen verenigingen over te hebben en probeer mensen er voor 

te enthousiasmeren.   

Het redactiewerk, wat Hans Berkhout er ook nog bij doet wil ik het ook nog 

even hebben, Hans wat doe jij daar nog aan? 

Hans Berkhout: 

Ik schrijf daar zelf stukjes voor of ik zoek iets op of ik bel mensen of ze een 

leuk stukje willen schrijven. Dan zorg ik er voor dat al die stukken bij de 

drukker komen. Hier moet straks ook weer iemand voor komen.  

Mijn functie bestaat uit 3 of 4 elementen, en die wil ik graag opsplitsten. Ik 

doe het niet met tegenzin, maar als er mensen zijn die een van deze elementen 

willen overnemen, graag. 

 

Pauze… 

 

Harry Scheerman: 

We hebben het eerste gedeelte gehad. Zijn er al spontaan opmerkingen; kritie-

ken die we wellicht mee kunnen nemen?  Geen opmerkingen. 

Dan ben ik blij dat u nu weet wat de bestuursleden ongeveer doen en hoeveel 

tijd het ongeveer kost. En hoe we eventueel taken kunnen opsplitsen om dan 

toch weer een gezond districtsbestuur te krijgen. 

Emile Robért: 

Ik krijg de indruk dat het bestuur zelf geen mensen nodig heeft. Er moet na-

tuurlijk wel een voorzitter komen en vervanging voor de secretaris. Ik hoor 

alleen maar dat ze er heel veel plezier in hebben. Dan zeg ik om mijn beurt 

dat ze daar naast iemand nodig hebben.  

Hans Berkhout: 

Het bestuur draait als een trein. Thea draait perfect, PK draait perfect. Totdat 

er morgen iemand een ongeluk krijgt. Dan hebben we echt een probleem. En 

dat moeten we zien te ondervangen door iemand naast mij en naast Thea die 

meeloopt. Er zijn altijd wel klussen binnen het bestuur te vinden die gedaan 

kunnen worden en mocht er dan iets gebeuren, dan kan die gene het zo over-

nemen. Het district moet namelijk gewoon doordraaien. Het is niet de bedoe-

ling dat ik met de volgende jaarvergadering aan de kant geschoffeld wordt, 

maar er kan altijd iets gebeuren en met Thea ook. Er zit nu niemand in het 

bestuur die ons werk direct over kan nemen. 

Harry Scheerman: 

Emile, je vraag is duidelijk en het antwoord van Hans ook. Er zijn hier be-

stuursleden die dusdanig veel taken uitvoeren die makkelijk zouden kunnen 

worden opgesplitst. Een bestuur met 800 leden zou makkelijk uit 7 of 8 leden 

kunnen bestaan. 
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Theo Koning: 

Ik zie je nou zo zitten, maar volgens mij ben jij zelf ook een prima kandidaat 

als voorzitter voor het district. 

Harry Scheerman: 

Ik dank je voor dit compliment, maar ik zit nog in het groepje mensen wat 

nog tot 65 jaar moet blijven werken, en ik heb een vrij drukke baan en zit met 

enige regelmaat in het buitenland en ik kan er dus niet altijd zijn. Ik moet zeg-

gen, ik vind het leuk. Als ik straks stop met werken, dan zou ik best een taak 

willen gaan doen, maar het komt me nu gewoon nog niet uit. 

Theo Koning: 

Ik denk dat het met meerdere mensen zo is die nog werken. 

Harry Scheerman: 

Daar heb je gelijk in, maar er zijn misschien best mensen die al gestopt zijn 

met werken die wel wat tijd over hebben. Zijn er meer op of aanmerkingen. 

Benny Beek:  

We hebben natuurlijk verteld over onze functies en de invulling daarvan, 

maar we moeten daar ook bij in ogenschouw nemen dat we acuut een pro-

bleem hebben omdat we geen voorzitter meer hebben en een secretaris. We 

hebben al langere tijd een vacature voor een redacteur open staan. En ik heb 

het al diverse keren geschreven in het DM: “Natuurlijk kunnen we allemaal 

achterover blijven leunen, want goh die redacteur is er niet en het DM blijft 

maar komen. Dus als de wedstrijdleider PK wegvalt zal het competitie gebeu-

ren ook wel doorgaan”. Zo werkt het dus niet. Wij zijn als zittende bestuursle-

den blij met onze functie, maar we zijn ook verschrikkelijk blij met het feit 

dat een groepje mensen is opgestaan om ons te assisteren met het openen, be-

zoeken en sluiten van finales. Als dat niet was gebeurt, dan had deze tafel niet 

zo rijk bekleed kunnen zijn met mensen, want dan waren er eerder uitvallen 

geweest. Ik denk dat we dat goed in onze oren moeten knopen. En het hoeft 

echt niet zo te zijn dat vanavond al deze functies worden ingevuld, maar dat 

het in april, wanneer de jaarvergadering er is, er toch een aantal ingevuld zul-

len moeten gaan worden. Tot nu toe spelen we onze competitie alleen ‘s 

avonds, maar het zou best zo kunnen zijn dat we dit in de toekomst in de mid-

dag moeten gaan doen om leden te behouden. Hier zijn dan toch ook mensen 

voor nodig die dit organiseren. 

Thea Verhart: 

Is het niet mogelijk om bepaalde zaken door commissies te laten regelen, net 

zoals het openen en sluiten van finales? 

Harry Scheerman: 

Het zou een idee kunnen zijn. Wellicht kunnen hiervoor ideeën worden geop-

perd door het bestuur zodat deze op de jaarvergadering besproken kunnen 

worden. 
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Maar dat neemt niet weg, dat er dan toch weer mensen geronseld moeten wor-

den om plaats te nemen in dat soort commissies.  

Ik heb de presentie lijst van vanavond gezien, en tot mijn verdriet heb ik ge-

zien dat er 28 van de 53 verenigingen vertegenwoordigd zijn. Dat is niet al te 

veel en ik heb maar 4 af berichten ontvangen. 

Als er al binnen de besturen waar jullie vertegenwoordigers van zijn ideeën 

heersen, kom met namen van mensen die iets kunnen en willen betekenen 

voor het district. 

Er is nog een 2e gedeelte van deze avond. Het gaat hierbij om de Arbiters ver-

eniging die ook om mensen zit te schreeuwen. Graag zou ik Ben Haentjens 

even naar voren roepen om eens te vertellen wat nou de arbiters doen en hoe-

veel tijd er in gaat zitten.  

Ben Haentjens: 

Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Ben Heantjens, coordinator van 

de arbiters vereniging. Voorheen hadden we altijd rond de 40 arbiters en we 

hadden ongeveer 1100 á 1200 dagdelen te arbitreren. Dat was altijd goed te 

doen. Echter loopt het aantal arbiters de laatste jaren terug. Alleen in het afge-

lopen jaar moesten er al 5 mensen stoppen wegens gezondheidsproblemen. 

Nu is het dus zo dat we die 1200 dagdelen met nog maar 18 mensen tellen. 

Hiervan telt een grote groep rond de 80 dagdelen en een dagdeel is 5 uur, dus 

dat is 400uur arbitreren. Wat dat betreft is het dus heel hard nodig dat er men-

sen bijkomen. We zouden dus ook heel blij zijn met mensen die bijvoorbeeld 

clubarbiter willen worden. We zijn deze week begonnen een cursus te geven 

in Noord-West Nederland. Daar is het verplicht gesteld om 2 clubarbiters te 

hebben per vereniging.  

In het district mag geteld worden door de leden van een club maar gewestelijk 

niet. Als er niet genoeg arbiters zijn om te tellen kom je met je PK straks ook 

niet verder, want je moet ook als district zijnde een aantal gewestelijke finales 

organiseren. Als je dat niet kunt, wordt je ook uitgesloten voor de gewestelij-

ke finales elders. Dat is het gevolg als de groep kleiner wordt.  

Clubarbiters zouden we blij mee zijn. De cursus is 6 avonden theorie met een 

examen van 40 meerkeuze vragen waarvan je er 28 goed moet hebben. Dan 

volgt nog een stuk praktijk van libre, driebanden en bandstoten. 

Dus dames en heren, meldt u alstublieft aan als arbiter, het is fantastisch mooi 

werk. Als we maar mensen genoeg hebben. 

Emile Robért: 

Ik ben lid van een grote vereniging. Is het niet mogelijk om, wanneer wij bij-

voorbeeld voldoenden mensen kunnen mobiliseren clubarbiter te worden om 

deze cursus thuis te krijgen? Dan kunnen we jullie wanneer er een finale bij 

NHD gespeeld wordt assisteren. 
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Ben Haentjens: 

Dat is een goed idee Emile, inventariseer maar bij de vereniging en laat het 

me maar weten. 

Nico Boots: 

Is het zo dat je alle spelsoorten als arbiter moet tellen of kun je voor één spel-

soort kiezen. 

Ben Haentjens: 

Een clubarbiter wordt opgeleid voor libre, bandstoten en driebanden. We heb-

ben in onze club ook mensen zitten die willen alleen maar libre tellen en tot 

een bepaalde klasse. Dat is allemaal mogelijk. Je moet er alleen wel rekening 

mee houden met indelen. 

Harry Scheerman: 

Emile, het is een heel goed idee en ik hoop dat meerdere verenigingen zich bij 

Ben zullen aanmelden door het arbiterskorps te verlichten door clubarbiters 

ter beschikking te hebben. Dit neemt niet weg dat het corps zelf ook aange-

vuld dient te worden. 

Hans Berkhout: 

Er werd net geopperd waarom we het niet gewoon met clubleden doen. Daar 

is een simpele reden voor en die luidt: arbiters zijn onpartijdig. Dat wil niet 

zeggen dat clubleden dat niet zijn, maar als je op een gegeven moment een 

districtsfinale hebt en daar staan clubleden te tellen en er staat een clublid in 

de finale en er gebeurt op een gegeven moment iets aan de tafel met dat club-

lid, dan heb je de poppen aan het dansen. Het advies is in deze; doe het met 

officiële arbiters. Club arbiters zijn tegenwoordig volwaardige arbiters. Het is 

niet meer net als vroeger dat een clubarbiter alleen binnen zijn eigen vereni-

ging wat deed, clubarbiter worden is gewoon het begin van een loopbaan. Het 

is een cursus van 6 dagen. In deze dagen maken ze een volwaardige arbiter 

van je en als je dan zegt: “ik wil alleen voor mijn eigen vereniging een finale 

tellen”, prima, neem contact op met Ben en dan is het geen enkel probleem. 

De ervaring is dat mensen die als clubarbiter beginnen het toch wel een leuk 

klusje vinden en graag een stapje verder willen gaan en aan de volgende cur-

sus beginnen om opgeleid te worden tot districtsarbiter. Dan kun je ook eens 

ergens anders heen.   Wanneer je als vereniging ongeveer 6 man bij elkaar 

hebt om een cursus te gaan doen dan kan dat gewoon op de thuislocatie mits 

daar ruimte genoeg is. 

Harry Scheerman: 

Oké we hebben het verhaal gehoord van de arbiters, ik hoop dat deze ideeen 

naar de bestuurders van de verenigingen uitvloeien. 

Ik hoop echt dat aan het einde van deze sessie het heeft geholpen om een idee 

te hebben van wat die mensen hier achter de tafel allemaal doen en wat het 

inhoudt. Ik vind het jammer dat niet alle besturen zich gemeld hebben.  
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“Noteren” door Piet Verhaar 
Met toestemming van “Biljart Totaal” 

Ik hoop dat jullie deze oproep mee willen nemen naar jullie verenigingen en 

dat we voor de eerstkomende jaarvergadering straks in april in ieder geval een 

voorzitter en een secretaris kunnen verwelkomen. En daarbij hoop ik dat het 

idee van Thea van commissies om bestuursleden te ondersteunen een gevolg 

gaan krijgen. 

Ik dank jullie voor je komst en hoop binnen kort nieuwe mensen achter deze 

tafel te kunnen verwelkomen.  

 

Genotuleerd door Ruud Zeeman. 

EEN GOED BEDOELDE, MAAR NIET JUISTE BESLISSING  

 

Als je als verenigingswedstrijdleider een finale in goede banen moet lei-

den, krijg je te maken met allerlei zaken, die je dient op te lossen. Daar-

voor kun je terugvallen op reglementen, maar in een reglement kun je 

niet alles benoemen. Soms kan het moeilijk zijn om de juiste beslissing te 

vinden. 

 

Een tijdje terug kreeg ik zo’n verhaal voorgelegd.  Het gebeurde tijdens een 

finale.  In de vierde ronde, laatste partij. Speler A staat op een gedeelde eerste 

plaats, Speler B is één na laatste. A moet er nog twee en B nog drie. B is aan 

de beurt. De arbiter vraagt, terwijl hij de schrijver aankijkt: „ en nog drie?” De 

schrijver knikt bevestigend. B maakt zijn resterende drie caramboles en de 

arbiter zegt: „ drie, noteren drie de heer B, drie…en de partij”. Hij pakt de 

ballen bij elkaar en legt ze in het midden van de tafel. Tot zover niks aan de 

hand. Maar dan roept speler A: „het klopt niet! Hij moet er nog één!” Vervol-

gens gaat iedereen zich er mee bemoeien. Wat blijkt: bij de vorige beurt van B 

heeft de schrijver een carambole teveel genoteerd. Het lijkt er op dat speler A 

als enige in de gaten had dat het niet klopte. Maar ook hij reageert pas nadat 

de partij afgelopen is. In de consternatie die vervolgens ontstaat, wordt verge-

ten om de tellijst te ondertekenen.  B gaat naar huis maar wordt ’s avonds ge-

beld dat hij de volgende dag eerder wordt verwacht. De wedstrijdleiding heeft 

inmiddels ruggespraak gehouden en er is besloten dat de partij zal worden 

overgespeeld. B heeft weinig trek om de partij over te spelen omdat A eerder 

had kunnen reageren maar heeft gewacht tot de partij is afgelopen.  
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Om verder escaleren te voorkomen, gaat B tenslotte onder protest de partij 

overspelen. En wint gelukkig opnieuw de partij. 

Het misverstand blijkt te zijn ontstaan doordat het Wedstrijd Reglement(WR) 

en het Spel en Arbitrage Reglement (SAR) beiden iets zeggen over het einde 

van een partij. Het SAR zegt: de arbiter leidt de partij met uitsluiting van alle 

anderen. In art. 5206 is bepaald: „ heeft de arbiter voor één van de spelers de 

laatste te maken carambole geteld, dan is deze speler winnaar van de par-

tij,óók al blijkt daarna dat door een fout deze speler te weinig caramboles 

heeft gemaakt, dit met inachtneming van wat er is bepaald over een eventuele 

gelijkmakende beurt. Volkomen duidelijk dus……of toch niet?....... In het 

WR, art. 6012, staat dat spelers en arbiter verplicht zijn om de tellijst na af-

loop van de partij voor akkoord te ondertekenen. Het besluit om de partij te 

laten overspelen is ingegeven door de veronderstelling dat de uitslag pas gel-

dig is als de tellijst is ondertekend. Dat is niet zo. Met het ondertekenen van 

de partij bevestigen de betrokkenen dat de partij is verlopen zoals in de lijst 

vastgelegd. Niets meer en niets minder. Als een van de spelers meent dat de 

stand niet klopt, dient hij dat vóórdat de laatste carambole is gemaakt en ge-

teld, kenbaar te maken. Zonodig legt de arbiter de partij dan even stil, om te 

kunnen controleren of er een fout is gemaakt. Dan is er nog gelegenheid om 

de fout te corrigeren. Zodra de arbiter de laatste carambole heeft geteld, is de 

uitslag onherroepelijk. 

 

Het is maar gelukkig, dat speler B de overgespeelde partij opnieuw heeft ge-

wonnen. Want als hij hem de tweede keer zou hebben verloren en hij zou ver-

volgens protest hebben aangetekend tegen de gang van zaken, dan zou de or-

ganisatie een probleem hebben gehad. Ook de andere deelnemers zouden re-

den tot protest hebben gehad. Want als de uitslag de tweede keer in het voor-

deel van A uitgevallen zou zijn, zou-

den de anderen er door benadeeld zijn. 

Ik kan de redenering achter de besluit-

vorming, het voorkomen van escalatie, 

wel begrijpen. Het effect van de –

onjuiste- beslissing had echter heel 

goed de escalatie juist kunnen vergro-

ten. 

                                                                                                                                                     

Piet Verhaar 
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Wedstrijdleiding Nationaal 

In de maand februari werd er door een groot aantal spelers voorwedstrijden 

gespeeld. De uitslagen vindt u hier bijgevoegd.  

 

Germ Bot speelde zeer sterk in het spel Anker kader 47/2 1e klasse, hij promo-

veerde en hij plaatse zich voor de finale. Maar daar zag hij van af. Sam van 

Etten speelde in deze wedstrijd ook heel goed, hij koos wel voor deelname 

aan de finale welke van 14 – 16 maart in Wijchen wordt verspeeld. 

De poule Driebanden Groot 2e klasse en Bandstoten 1e klasse leverde geen 

finalisten.  

 

Heren gefeliciteerd met jullie promotie/ plaatsing en veel succes gewenst. 

 

Dennis Groot en Ed van der Steen waren deelnemers aan de finale Kader 38/2 

3e klasse. Zij konden daar de vorm van de gewestelijk finale niet voortzetten 

en zij eindigden respectievelijk 8 en 7  

 

Bandstoten klein 1e klasse 
 

Naam   Vereniging  PP Moy. Hs. Byz. 

 

Bakker R.  Horna      Afb. 

Botman A.  DRL   4 3.44 22 H 

Jong K.  Horna   8 4.91 26  

Mol D.  NHD   4 3.09 18 D 

Slagter M.  De Wurf  6 4.37 23 

Spagter P.  De Wurf     Afb. 

 

Ankerkader 47/2 1e klasse 

 

Bot G.  Horna   6 34.60 111 DP 

Etten S. van  Horna   6 25.77 200  

Heida W.  Horna      Afb. 

Jong F.  Horna   4 18.84 76 

Koomen L.  Entree  4 18.74 132 

Lub H.  Horna   0 11.95 35 H   
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Resultaten B-2 

Driebanden groot 2e klasse 

 

Naam   Vereniging  PP Moy.  Hs. Byz. 
 

Blauw P.  NHD       Afb. 

Feenstra A.  NHD   6 0.494  6  

Groot N.  Witte Huis  10 0.539  5  

Knijn F.  DRK   4 0.368  4 H 

Vlaar A.  NHD   4 0.468  5 D 

 

Thea de Weerd 

Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

         

117197 10916 Steltenpool A.  (Antoon) 450 138 16 12 3,260  

117100 10890 Stavenuiter J.J.G. (John) 450 141 27 12 3,191  

166820 12459 Kok F.R.  (Frank) 445 143 14 10 3,111  

117254 10921 Eerden R. van (Rob) 429 147 17 10 2,918  

116586 10875 Appelman N.A.M.  (Niek) 405 134 16 8 3,022  

120303 10885 Weel G.  (Gerard) 441 158 14 10 2,791  

155285 12115 Kolenbrander J.  (Johan) 410 148 23 8 2,770  

118166 10890 Steltenpool J.A.  (Sjaak) 398 136 23 6 2,926  

         

148521 12459 Kok J.F.C. (Jan) 429 174 13 8 2,465  

173194 12459 Kok J.P.  (Jan) 414 158 14 6 2,620  

151898 12459 Kok D.J.  (Dirk Jan) 393 160 15 6 2,456  

117165 10914 Oudt C.S.  (Cees) 376 138 26 4 2,724  

116084 10875 Sluis J.M. v/d (Sjaak) 426 175 16 6 2,434  

142663 10921 Rood J.A.  (Joop) 367 142 19 4 2,584  

215088 10875 Beers J. sr. (Jan) 343 162 12 6 2,117 6021 

116749 10890 Schenk P.  (Piet) 389 160 15 4 2,431  

156416 10890 Koper B.  (Ben) 366 157 20 4 2,331  

173193 12459 Kok R.F.  (Ronald) 369 154 16 2 2,396  
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Open Bovenkarspel toernooi 

201290 10888 Ruijter P.  (Peter) 331 144 30 6 2,298 hd 

116748 10890 Scheerman H.J.  (Harrie) 377 173 23 6 2,179 hd 

116942 12459 Bakker J.  (Jan) 339 156 11 0 2,173 hd 

116699 10918 Oud S.N.M.  (Simon) 379 181 14 5 2,093 hd 

116720 10889 Roet N.  (Nico) 418 202 16 10 2,069 hd 

116254 12115 Blauw P.  (Piet) 307 149 12 2 2,060 hd 

151608 14007 Gracht J.P. v/d (Sjaak) 298 154 15 0 1,935 hd 

116827 10890 Nieuweboer J.J.M.  (Johan) 339 179 17 1 1,893 hd 

143436 10875 Morsink N.F.J.  (Co ) 327 179 10 6 1,826 hd 

         

116879 10897 Berkel K. van (Klaas)      afw 

165371 15655 Noordeloos V.J.M.  (Vok)      afw 

131958 10890 Schuitemaker D.  (Dirk)      afw 

Op 10 januari 2014 gingen zij van start. 

Met maar liefst 76 dolenthousiaste deelnemers werd er deelgenomen aan de 

26e editie van het Open Bovenkarspelbiljarttoernooi. 

Dit alles werd gespeeld in het Verenigingsgebouw te Bovenkarspel 

Zowel dames als heren hadden zich aangemeld bij dit steeds populairder wor-

dende toernooi. 

Doordat de organisatie is vernieuwd en de daardoor ontstane ideeën goed wer-

den uitgewerkt groeide het aantal deelnemers met de dag. 

Genieten was het voor zowel de deelnemers, als de uitbater en het publiek. 

De sfeer was fantastisch en ongedwongen werden de partijen gespeeld. 

Zo ging dat 4 voorwedstrijden en avonden achter elkaar. 

Resultaat: Een gemêleerd gezelschap van zowel dames als heren storten zich 

woensdag 22 en vrijdag 24 januari de halve finales in. 

Uit deze halve finale zijn de volgende deelnemers voor de finale geselecteerd: 

Cor Laan, Michel Morsink, Ed de Wit,Chris Messchaert, Adri van Velse,Cor 

Piek, Peter van Dam en Brain Bibo. 

Vrijdag 31 januari; de finale. 

Toch is zo’n finale anders als anders. 

Wat stilletjes zaten de finalisten aan de tafel om te horen wie er moest spelen 

en tegen wie. 
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De spanning was om te snijden, de partijen gingen van start. 

Ook op zaterdag 1 februari was het niet anders. 

Een goed gevulde zaal en een prettige biljartsfeer. 

Wat wil je als organisatie nog meer. 

Tussen de partijen door werd een, door het Verenigingsgebouw gesponsorde 

broodmaaltijd, geserveerd die van grote klasse was. 

Roy en Pascalle heel hartelijk dank hiervoor.  

Ik ga u niet vermoeien met het verslag van de partijen maar wil u de uitslag 

toch niet onthouden. 

 

1. Brain Bibo  Wapen van Grootebroek 

2. Cor Piek   Florabar 

3. Peter van Dam ‘t Trefpunt 

4. Cor Laan   Florabar 

5. Ed de Wit  ‘t Trefpunt 

6. Adri van Velse ‘t Ken Net 

7. Michel Morsink Horna 

8. Chris Messchaert Pampus 

Doordat Mark Beerepoot de indelingen goed voor elkaar had en ondergete-

kende het programma aan elkaar kon praten was dit een ideale combinatie 

voor een geslaagd toernooi. 

Mede dankzij diverse sponsoren kunnen wij van een geslaagd, en zeker terug-

kerend, fantastisch toernooi 

spreken. 

 

Tot de 27e editie. 

Ton Ootes 
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Districtsfinale Dames L-2 

Damesfinale 2e klasse 

 

Zes dames betraden vrijdag 21 februari biljartarena Sarto in Andijk.  

Emmy Rood van biljartvereniging het Witte Huis uit Hoogwoud was vanaf 

het begin oppermachtig, met Yvon Nieuweboer van Jong Leven uit Benning-

broek in haar kielzog.  

Carla Eelsing uit Twisk had de eerste avond pech, maar zaterdag won ze twee 

partijtjes. Bij Marja Stroomer van biljartvereniging Het Wapen van Groote-

broek liep deze finale ook niet helemaal zoals ze het gepland had.  

Hilda Hoornsman van Jong Leven maakte mooie caramboles en won een aan-

tal partijen.  

Joyce Haakman van de Opkomst uit Onderdijk was totaal de weg kwijt en kon 

alleen in haar laatste partij laten zien dat ze kon biljarten.  

 

De finalepartij ging tussen twee kanjers, Emmy en Yvon. Emmy maakte geen 

bal meer, of het van de zenuwen kwam of omdat er publiek uit Hoogwoud 

was komen kijken, wie weet. Yvon Nieuweboer daarentegen vergaarde haar 

caramboles snel bij elkaar en won de partij.  

Beide 8 matchpunten. Emmy werd door haar 130,06% winnaar van de dames-

finale libre 2e klasse in Sarto in Andijk. 

 

1. Emmy Rood   0,65 8 118.18 % 

2. Yvon Nieuweboer 1,45 8 111.69 % 

3. Hilda Hoornsman 1,31 4 101.30 % 

4. Carla Eelsing  0,94 4 94.10 % 

5. Joyce Haakman  1,65 4 82.50 % 

6. Marja Stroomer  1,06 2 82.20 % 

 

De percentage wordt hier berekend door het eindmoyenne te delen door de 

ondergrens van de bovenliggende staffel. (snapt U het nog ?) 

  

In eerste instantie werden er twee deelnemers aan de gewestelijke finale aan-

gewezen. Helaas was het aantal deelnemers in de rest van West-Nederland zo 

laag (buiten West-Friesland slechts 4) dat er één gezamenlijke finale gespeeld 

wordt in Haarlem.  Jammer voor Yvon. We hadden het haar graag gegund. 

 

Joyce Haakman 
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Wedstrijdleiding Teams 

Zoals het vorige seizoen, zal ik van de klassen waar meer dan één poule is een 

ranglijst maken. De nrs 1 van de poules gaan sowieso door. In het wed-

strijdrooster komen dan dubbele ranglijsten te staan.  

 

Het aantal teams wat doorgaat naar de vervolgrondes: 

A-Klasse 2 teams B-1 klasse  3 teams 

B-2 klasse 2 teams C-1 klasse  3 teams 

C-2 klasse 4 teams C-3 klasse  3 teams   

 

Er is twee jaar met een hoger aantal afvaardigingen gespeeld, en dat leverde 

ook veel wedstrijden op. Voor een aantal teams / districten werd dat wel heel 

veel. Daarom is de gewestelijke vergadering besloten om voor een lager aan-

tal afvaardigingen te kiezen, maar de districtskampioen gaat wel meteen door 

naar de halve finale. Voor hen dus een beloning, voor het feit dat zij kampi-

oen werden!  Op de site van ons district staat dit alles vermeld in het rooster. 

Ook de data van de kwalificatie wedstrijden en de (halve) finales staan daarin 

vermeld. Deze data gelden voor alle districten. Waar u de wedstrijden speelt, 

is afhankelijk van het rangnummer waarin u in de districtscompetitie bent ge-

ëindigd. Mocht u meer info willen hebben, dan kan u naar de site van het ge-

west gaan. U kan deze vinden door naar onze site te gaan 

www.knbbwestfriesland.nl klik op links, en kies daar de site gewest West Ne-

derland. Vervolgens: Competitie en dan Informatie. Daar ziet u Pouleschema 

Gewestelijke ronde. 

 

Bij de wedstrijden in ons district, zal ik zelf de wedstrijdleiding doen.  

De teams die doorgaan dienen allen met een viertal naar de gewestelijke ron-

des te komen. De spelers dienen zelf te tellen en schrijven ( of u kunt cluble-

den/fans mee nemen om dit van u over te nemen). Dit geldt voor alle geweste-

lijke rondes. Bij de finales komen bondsarbiters, maar de teamleden dienen 

wel te schrijven. 

 

Ik hoop dat het een en ander duidelijk is. Zo niet: bel of mail me dan. Dan kan 

ik het mogelijk nog duidelijker maken. 

 

De laatste weken van de competitie kunnen heel spannend zijn. Ik wens u veel 

succes! 

 

Thea de Weerd  
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Wk Datum Finale Org. Vereniging 

  

36 06-sep-14 Districtsfinale D-3   

37 13-sep-14    

38 20-sep-14 Districtsfinale D-2   

39 27-sep-14 Districtsfinale L-5   

  

40 04-okt-14    

41 11-okt-14    

42 18-okt-14 Districtsfinale D-1   

43 25-okt-14 Districtsfinale L-4   

  

44 01-nov-14 Districtsfinale L-3   

46 08-nov-14 Districtsfinale D-H   

45 15-nov-14 Districtsfinale L-2 Kunstgenot 

47 22-nov-14 Districtsfinale G-3   

48 29-nov-14 Gewestelijke finale L-4   

  

49 06-dec-14 sinterklaasweek   

50 13-dec-14 Districtsfinale B-5   

51 20-dec-14 Districtsfinale B-4 De Opkomst 

52 27-dec-14 kerstweek   

  

1 03-jan-15 Gewestelijke finale D-H   

2 10-jan-15 Districtsfinale L-1   

3 17-jan-15    

4 24-jan-15 Districtsfinale L-H Moddermannetje 

5 31-jan-15 Districtsfinale B-3   

  

6 07-feb-15 Districtsfinale Dames L-2   

7 14-feb-15    

8 21-feb-15    

9 28-feb-15 Districtsfinale B-2 De Wurf 

  

10 07-mrt-15 Gewestelijke finale L-H   

11 14-mrt-15    

12 21-mrt-15    

13 28-mrt-15    

  

14 04-apr-15 Paasweek   

15 11-apr-15 Gewestelijke finale B-2   
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Wedstrijdleiding PK 

Het seizoen zit er voor wat betreft 2013-2014 op.  De laatste districtsfinale is 

achter de rug.  Tijd om te ontspannen denkt iedereen.  Nou, niets is minder 

waar.  Nu begint de drukke tijd voor uw wedstrijdleider. Eerst maar eens kij-

ken naar de Gewestelijke kalender.  Die moet in overeenstemming zijn met de 

Nationale kalender.  Daarna moet het schema voor ons district daar weer op 

aansluiten.  De door ons district te organiseren gewestelijke finales worden 

eerst in het schema geplaatst, want daar heb ik geen zeggenschap over. Die 

data staan vast.  Dan de rest van de districtsfinales inpassen. Rekening houden 

met de sluitingsdatum van de inschrijving bij het gewest. Dan rekening hou-

den met Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Pinksteren.   Uiteindelijk komt er een 

speelschema uit dat volgend seizoen uitgevoerd moet worden.  Als de dis-

trictsfinales op de rails staan bepalen we de sluitingsdata van de voorwedstrij-

den.  Uiteindelijk nog de periodes waarin de verschillende voorwedstrijden 

verspeeld moeten worden.  En dan..... is het klaar. Althans in concept.  Wijzi-

gingen zijn altijd nog mogelijk. 

Alle verenigingen kunnen nu kijken wanneer ze een finale kunnen en willen 

organiseren.  Even een mailtje en u staat op de lijst.  Wie het eerst komt, maalt 

uiteraard ook als eerste.  Ik hoop dat we dit seizoen snel onder de pannen zijn, 

want zeuren en smeken is niet mijn meest favoriete hobby. 

 

Ook volgend jaar hebben we te maken met de moyennes die in de teamcom-

petitie behaald zijn.  Dat eindmoyenne is bepalend voor de klasse waarin men 

PK mag inschrijven.  Is dat hoger dan de klassegrens van de PK klasse waarin 

men normaal mag inschrijven, dan promoveert men automatisch naar een ho-

gere klasse.  Vervelend, maar het is zo. 

 

Begin april krijgen de secretarissen de uitnodiging voor de jaarvergadering in 

de bus.  Daar zit zoals gewoonlijk ook het boekwerk voor de inschrijvingen 

PK bij.  Geef dat even door aan degene die de inschrijvingen PK voor de le-

den regelt.  

 

Ik hoop alle verenigingen eind april tijdens de Algemene Ledenvergadering te 

ontmoeten. Zijn er problemen, mail me even, dan kijken we of er een oplos-

sing te vinden is. 

 

Hans Berkhout 

Wedstrijdleider PK   
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