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

Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2020 – 2021  

- In seizoen 2020 – 2021 waren er 467 inschrijvingen (512 in 2019 – 2020); 

- Enthousiast werd begonnen aan het seizoen, DK3 en DK2 zijn volledig afgewerkt, inclusief 

districtsfinale, voor DK1 zijn voorwedstrijden gespeeld, aan de finale zijn we door Corona niet 

toegekomen, de voorwedstrijden LK4 zijn voor het grootste deel gespeeld; 

- Er zijn geen gewestelijke- en nationale voorwedstrijden gespeeld; 

- Wij zijn weer overgestapt op PK Online, dat hield te gelijker tijd in dat we met intervallen zijn 

gaan spelen, de proef met de intervallen is door Carambole verlengd tot en met volgend 

seizoen, daarna vindt er een evaluatie plaats. 

 

Vooruitblik op seizoen 2021 - 2022 

- Op 16 maart j.l. zijn de inschrijvingsformulieren naar de verenigingen verstuurd, op 2 mei, de 

uiterste inleverdatum, hadden 11 verenigingen het formulier nog niet ingeleverd, dat kan 

allerlei redenen hebben natuurlijk, Corona is een hele belangrijke, toch verzoek ik de 

verenigingen wat meer op de mail te letten en op tijd actie te ondernemen; 

- In februari j.l. werd de stekker uit PK Online getrokken, niet zo heel erg, het seizoen was al 

ten einde (bleek later). Verder werd Biljartprof gehackt, het gevolg daarvan is dat per district 

voorlopig één inlog wordt verstrekt, voor de WL-PK. Hopelijk is het programma uiteindelijk 

weer volledig beschikbaar voor het verwerken van gewestelijke- en nationale 

voorwedstrijden en finales; 

- Pk Online is weer in de lucht, Hans Eekels van Special Software is bereid gevonden het 

programma nog een jaar beschikbaar te stellen voor NHM, uiteindelijk zal het programma 

worden opgenomen in Biljartpoint; 

- Het is de bedoeling begin augustus te starten met de eerste voorwedstrijden, de voorlopige 

kalender staat inmiddels op de site; 

- Ons streven is dat de toewijzing van districtsfinales aan verenigingen gelijk zal zijn aan de 

toewijzing in 2020 – 2021, over de gewestelijke finales is nog niets bekend, de Nationale 

Finales worden door de verenigingen georganiseerd zoals vorig seizoen toegewezen; 

- De districts- en gewestelijke finales Driebanden Groot zullen voortaan met zes deelnemers 

worden gespeeld; 

- In tegenstelling tot de plannen van vorig seizoen zal er weer een districtsfinale libre dames 

worden georganiseerd; 

- De criteria voor deelname aan Driebanden Groot 1
e
 klas voor komend seizoen worden 

aangepast; 

- Geen spelers mee laten doen bij voorwedstrijden in een bepaalde klasse, uit een hogere of 

lagere klasse, gebleken is dat dit problemen oplevert met PK Online en dat het scheve 

gezichten veroorzaakt bij de overige deelnemers. Het komt er op neer dat slechts spelers die 

een moyenne hebben dat bij de klasse thuis hoort en die zich niet hebben opgegeven voor 

PK mee mogen doen. Het zal veelal uitdraaien op drie of vijf deelnemers aan de poule. 

 

Heiloo, mei 2021 

Reijn Roos 

Wedstrijdleider PK 


