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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

 

Verslag wedstrijdleider teamcompetitie  2020 – 2021  

Wat moet ik zeggen over het afgelopen seizoen? We hebben gelukkig nog wat kunnen 

biljarten, maar dat was maar kort. 

We begonnen vol goede moed met de verwachting, dat we dit jaar het seizoen wel konden 

afmaken. De corona, die vorig seizoen al de competitie “om zeep “ hielp, bleek nog meer nare 

zaken voor ons in petto te hebben. Nu moesten we halverwege oktober de competitie al 

stilleggen. Even had ik de hoop dat we na januari de competitie weer konden hervatten, en 

daar had ik al weer een schema voor klaar liggen, maar ook dat ging niet door. 

Laten we hopen, dat we het komend seizoen de competitie wel normaal kunnen spelen en ook 

afmaken. 

Er zijn weinig berichten naar buiten gekomen hoeveel mensen in ons district door de corona 

getroffen zijn, maar ik hoop dat diegene corona hebben gehad, goed hersteld zijn en dat we 

iedereen weer komend seizoen mogen zien spelen. 

 

Hoeveel teams deden in het seizoen 2020-2021 mee voor het district NHM: 

 

A klasse   7 teams.  Deze poule wordt georganiseerd vanuit district W-Friesland 

B1 klasse   18 teams; 10 in de A-poule en 8 in de B poule * 

B2 klasse   19 teams; 9 in de A poule en 10 in de B poule * 

C1 klasse    8 teams 

C2 klasse   15 teams waarvan er 1 in de competitie van de Duinstreek meespeelde. 

C3 klasse   15 teams waarvan er 1 in de competitie van NWN meespeelde. ** 

 

* in de A poule worden er 2 wedstrijden op 1 avond gespeeld en in de B poule 1 wedstrijd op 

1 avond 

** De C3 was wel onderverdeeld in A en B, maar speelden allen 1 wedstrijd op 1 avond. 

 

Ik wens iedereen een sportief nieuw seizoen toe, maar bovenal een gezond leven. 

 

Met vriendelijke  groet 

Peter van de Weert 

WL teams district NHM 
 

 

 


