Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2019 – 2020
-

-

-

In het seizoen 2019 – 2020 waren er 512 inschrijvingen (490 in 2018 – 2019), 452 keer
resulteerde dat ook in deelname;
In 2019 is Biljartprof door de KNBB geïntroduceerd als PK software. Zoals u zich nog wel kunt
herinneren konden de KNBB en Special Software (eigenaar van PK Online) het niet eens
worden over de overname van het programma door de KNBB. Biljartprof had zijn voordelen
voor wat betreft het totaal van de geboden info op districts-, gewestelijk- en landelijke
niveau, ook het overzicht van de inschrijvingen per klasse was handig. De nadelen, met name
het gezoek door leden op de site van Biljartprof en de vele storingen, deden het bestuur
besluiten te gaan kijken naar PK Online 2.0.
De Libre Klasse Dames verliep vorig seizoen niet vlekkeloos, meerdere oorzaken, één daarvan
was dat de dames van NHM eerst voorwedstrijden en een districtsfinale moesten spelen
voor een eventuele plaatsing in de gewestelijke finale, de dames van Duinstreek konden
direct meedoen aan de gewestelijke finale.
De districtsfinale Driebanden Groot 1e klas, gespeeld bij Hazefelder en de gewestelijke finale
Driebanden Groot Overgangsklasse, gespeeld bij Lang Rond, waren beide een uitputtingsslag
voor deelnemers, arbiters en schrijvers. Voorgesteld wordt de districtsfinale Driebanden
Groot 1e klas voortaan te spelen met zes deelnemers, een zelfde voorstel voor de
gewestelijke finale Driebanden Groot overgangsklasse is neergelegd bij het Gewest.

Vooruitblik op seizoen 2020 - 2021
-

-

De keus om over te stappen naar PK Online werd neergelegd bij de verenigingen, de uitslag is
u bekend. PK Online 2.0 is aangepast aan de wedstrijdreglementen van de KNBB voor wat
betreft de klassegrenzen met bijbehorende intervallen waarbij nogmaals gezegd dient te
worden dat de KNBB na komend seizoen het gebruik van intervallen gaat evalueren, mocht
besloten worden af te stappen van het interval systeem dan zal PK Online daar op aangepast
worden.
Om iedere deelneemster aan de Libre Klasse Dames gelijke kansen te bieden zal eerdaags in
de landelijke ALV voorgesteld worden deze klasse semi imperatief te maken, dat wil zeggen
voorwedstrijden op gewestelijk niveau, gevolgd door een gewestelijke finale, iedereen gelijke
kansen. Het slagen hiervan hangt mede af van de bereidheid van dames in de andere drie
districten om mee te doen.

Heiloo, 3 juni 2020
Reijn Roos
Wedstrijdleider PK
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Zeven keer werd door leden van district Noord Holland Midden de Nationale Finale bereikt:
Driebanden klein Jeugd

Twan Vriens

Musketiers

10e plaats

Libre klein 3e klasse
Libre Klein 2e klasse

Jan Verduyn
Gertjan Fritz

Waterland
Onder Ons Wormer

3e plaats
6e plaats

Bandstoten groot ereklasse

George Kenter

Musketiers

6e plaats

57/2 extra klasse
57/2 extra klasse

Mike Hofland
Jim van der Starre

De Kaaskijker
Rappel

1e plaats
2e plaats

Biljart Artistiek 1e klasse

Fred Groen

Waterland

4e plaats

De volgende gewestelijke finales zijn afgelast in verband met het Coronavirus:
Bandstoten klein 1e klas
Bandstoten klein hoofdklasse
De volgende nationale finales zijn afgelast in verband met het Coronavirus:
Libre klein eerste klasse
Libre klein hoofdklasse
Libre klein dames
Bandstoten klein tweede klasse
Bandstoten klein eerste klasse
Bandstoten klein hoofdklasse
Kader 38/2 extra klasse
Kader 38/2 overgangsklasse
Ankerkader 47/2 eerste klasse
Driebanden klein rolstoel
Driebanden groot overgangsklasse
Driebanden groot eerste klasse
Driebanden groot extra klasse
Masters Biljart Artistiek
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