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

Notulen van de districtsvergadering van 25 juni 2021. 
 
Afwezig met bericht ABC Alkmaar, De Oude Munt, OBIS, Rappel, MacPower, Parelhof, De Stille 

Kracht, SVA, Vennewater, Het Wapen van Landsmeer, Zaanzicht, De 
Kaaskijker, Peter op den Kelder (dagbiljart), Reijn Roos (wedstrijdleider-PK) 

Afwezig zonder bericht - 
Plaats Biljartcentrum “De Viaanse Molen” in Alkmaar 
 
1. Opening 
De voorzitter Janhans Berg, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Necrologie. 
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen (oud)leden. 
De volgende overledenen zijn genoemd: Ben Kleijn, Barend Honingh, Piet Beijne, Piet Koning, Jan 
Noorman en Herman van  der Weerd. 
 
3. Ingekomen stukken. 

 Er waren geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 
 
4. Mededelingen bestuur. 
Actiepunt uit de voorgaande districtsvergadering betreffende de vergoedingen voor de organisatie van 
een finale: 

€ 120,- voor een districtsfinale 
€ 100,- voor een gewestelijke finale 
€  50,-  voor een gewestelijke teamfinale t.b.v. broodjes voor de arbiters. 

Deze vergoedingen zijn gebaseerd op PK finales met 8 spelers c.q. een teamfinales met 4 teams. 
Betreft het een PK finale met 6 spelers c.q. een teamfinale met 3 teams, dan wordt de vergoeding op 
3/4 gesteld. 
 
In de PK voorwedstrijden is een vervanger alleen toegestaan door iemand uit dezelfde klasse met een 
bekend/officieel moyenne. Na discussie kwam we op de volgende definitie: Mits de aanwezige spelers 
er mee akkoord gaan, mag iemand met een bekend/officieel moyenne die zich niet opgegeven had 
voor die klasse, toegevoegd worden. In de praktijk is dit alleen mogelijk met tussenkomst van de 
wedstrijdleider PK waarbij eerst het juiste carambole interval ingevoerd moet worden. De reden is dat 
in PK-Online alleen de partij-uitslagen ingevoerd kunnen worden en geen eindtotalen. Als de 
vervanging niet mogelijk is, dan dient er met een oneven aantal van 3 of 5 deelnemers gespeeld te 
worden. 
 
Herijking voorwaarden deelname aan Driebanden groot 1e klas (DG1): 
De wedstrijdleider PK stelt voor de volgende definities te hanteren: 

Toelating: 
een officieel driebanden klein moyenne (PK- of Teamcompetitie) van minimaal 0,400. (evt. 
behaald na de voorwedstrijden in het lopende seizoen) 
en/of 
driebanden groot moyenne uit PK-DG of in de A-klasse van de teamcompetitie van minimaal 
0,300. (evt. behaald  na minimaal 4 partijen in teamcompetitie van het lopende seizoen) 
Degradatie: 
als je met driebanden klein en met driebanden groot onder de grens gespeeld hebt en niet 
meer aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet. 
 

Als een vereniging 2 of meer inschrijvingen in een driebanden groot (DG) klasse heeft, dan is die 
vereniging verplicht poulewedstrijden  te organiseren met tellers en schrijvers in hetzij de eigen 
lokaliteit of een andere lokaliteit. 
 
De districtsfinale Driebanden groot 1e klas wordt met 6 deelnemers gespeeld. De gewestelijke finales 
DG1 en DGO worden ook met 6 deelnemers gespeeld . Dit zullen de nummers één uit de 4 districten 
zijn, aangevuld met de twee hoogst geplaatsen in de ranking. 
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Alle PK wedstrijden starten om 19:15 uur waarbij je om 19:00 aanwezig moet zijn. 
 
In de Libre klein dames klasse gaan er 2 speelsters naar de GF. Het totaal aantal deelnemers aan die 
gewestelijke finale is nu nog niet bekend. 
 
De WL-PK vraagt toestemming van de vergadering om poules van 6 incidenteel met 3 deelnemers 
van één vereniging te bemensen. Dit is goedgekeurd door de vergadering. 
 
 
5. Vaststelling notulen Districtsvergadering van 26 juni 2020. 
Wieger Dijkstra (OOW) had de vraag wanneer de op pagina 3 genoemde nieuwe contributies 
ingegaan zijn? Dit naar aanleiding van een aanvulling op de factuur van € 2,- per lid. In Wieger z’n 
optiek had dit € 1,- moeten zijnde de tweede helft van het kalenderjaar (eerste helft van het wedstrijd 
seizoen).  Verder geen opmerkingen en de notulen werden goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslagen. 

a. Secretaris: 
Het aantal actieve verenigingen is gedaald tot 29. Het aantal leden liet een daling zien. Op 4 
mei 2021 hadden we 396 (-36) carambole avondspelers waarvan 23 bij meerdere 
verenigingen lid zijn, 32 (+3) carambole geen competitie leden, 1 dag competitie speler en 18 
(+3) spelers in de driebanden sectie. 
Vanaf 15 oktober 2020 zijn alle resterende onderdelen van de PK’s en de teamcompetitie 
geannuleerd wegens het covid-19 virus. 
 

b. Wedstrijdleider P.K.  
De WL-PK Reijn Roos heeft weer een jaarverslag gemaakt. 
Er waren het afgelopen seizoen 467 pk-inschrijvingen.  (afname van 45). Vanaf 15 oktober 
2020 is er niet meer gespeeld. 
 
Ons district gaat het komende seizoen de imperatieve klassen weer in PK-Online verwerken. 
 

c. Teamcoördinator:  

In de B en C klassen waren 75 teams ingeschreven en 7 teams in de  

A klasse. Door de sterk stijgende Corona besmettingen is de competitie vroegtijdig gestopt en 

zijn er geen play-offs, geen gewestelijke ronden en ook geen landsfinale gehouden. 
 

d. Arbiters Vereniging:  

De secretaris Sjaak Bleeker heeft een kort verslag geschreven. Het arbiterscorps heeft maar 2 

finales kunnen leiden. 
 

e. Verslag penningmeester: (balans en staat van baten en lasten). 
De penningmeester leidt de vergadering door de stukken. Aan de batenkant een kleine plus. 
Aan de lastenkant een halvering waardoor 2020 met een plus van € 4990,34 afgesloten is. 
Vraag van Wieger Dijkstra (OOW): Waarom stonden er eind 2020 nog zoveel onbetaalde 
rekeningen open t.b.v. € 1568,- terwijl de facturen reeds vroeg verstuurd waren?  Wieger is 
van mening dat de betalingsherinneringen tijdig de deur uit moeten. 

 
7. Verslag kascommissie, decharge bestuur 
De kascommissie, bestaande uit DHC (Kees Winter) en De Diamonds (Barry Floris) hebben de 
boeken gecontroleerd en hebben hierbij geen onrechtmatigheden aangetroffen. De bevindingen van 
de kascommissie zijn vastgelegd in een verslag. De kascontrole commissie verzoekt de vergadering 
decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur, hetgeen geschiedt. 
 
8. De kascommissie die in 2022 over boekjaar 2021 gaat rapporteren, zal bestaan uit een 
vertegenwoordiger van De Diamonds (2e keer), DJP (1e keer) met als reserve DVO. 
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9. Pauze 
 

10. Begroting kalenderjaar 2021: 
Er is een dubbele begroting gemaakt. De kolom ‘normale begroting B2021’ geeft een voorspelling van 
de financiën in een jaar zonder corona. Vanwege de stillegging in de eerste helft van het kalenderjaar 
is de kolom B2021 éénmalig gemaakt.  
 
Baten: Wegens de coronacompensatie worden de baten lager dan normaal. 
Lasten: Deze worden lager ingeschat dan normaal o.a. omdat er in de eerste helft van 2021 geen 

arbiters ingezet zijn. 
 
We denken 2021 met  € 3.675 negatief af te sluiten. Dit lijkt verantwoord vanwege het gestegen 
banksaldo per eind 2020. 
 
Coronacompensatie: Districtscontributie voor 50%, Teaminschrijvingen voor 50% en PK inschrijvingen 
voor 100% voor zover niet gespeeld. Deze compensaties worden verwerkt in facturen naar de 
verenigingen. 
 
11. Vaststelling contributie en overige bijdragen: 
Het bestuur stelde voor om de  tarieven ongewijzigd te laten. 

 € 14,- voor de districtscontributie (avondcompetitiespelers)  

 € 20,- voor een teaminschrijving 

 € 7,50 per PK inschrijving 
Deze tarieven zijn door de vergadering goedgekeurd. 
 
12. Bestuursverkiezing. 

De secretaris Dooitze Nauta was periodiek aftredend en herkiesbaar voor een laatste termijn. Dooitze 

is met acclamatie herkozen. 
 
13. De persoonlijke kampioenschappen in het seizoen 2021-2022 
De wedstrijden zullen begin augustus starten. Op de nieuwe districtskalender zijn de weeknummers 
voor de verschillende klassen reeds te zien.  
 
Vraag van Martin Feeke (WBV): heeft het district uniforme regels m.b.t. de corona afstanden zoals de 
wijze van de keuzetrekstoot? Het bestuur zal hierover later nog informatie verstrekken, maar in 
principe volgen we de aanwijzingen/regels van de KNBB. 
 

Vraag van Martin Feeke / Jan Gieskens: is de aanwezigheid van een teller & een schrijver verplicht bij 

de voorwedstrijden? Hierover is uitvoerig gediscussieerd en in het WR-PK staat dat er het er twee 
dienen te zijn. De vergadering is van mening dat de verenigingen hiervoor een inspanningsverplichting 
hebben. Als het echt niet anders kan dan zou er met libre/bandstoten met één persoon staand aan de 
biljarttafel gewerkt kunnen worden en bij driebanden zou het zittend kunnen. 
 
14. De teamcompetitie in het seizoen 2021-2022 
Er is een verzoek van een team met 2 spelers die veel te hoog spelen voor de C2. Moeten we 
besluiten de bovengrens op te rekken van 6.00 naar bijv. 7.50? De vergadering is het daar niet mee 
eens. 
Tot nu toe, op 25 juni, zijn er 61 inschrijvingen binnen en nog een aantal onzeker. 
 
De NHM tabellen blijven ongewijzigd  en zijn voor de libre klassen afwijkend van de KNBB-KVC. 
 
In april/mei 2022 zal ons district volgens schema de kwalificaties, de halve- en hele finale(s) voor de 
C3 en de Libre damesklasse moeten organiseren.  
 

https://knbb-nhm.nl/wedstrijdkalender-nhm-2021-2022/
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15. Verdeling van de PK-finales seizoen 2021-2022.  
De toekenningen van seizoen 2020-2021 gaan over naar 2021-2022. De DF-LKdames is erbij 
gekomen. 
 
Districtsfinales: 

LK1    Diamonds             wk  50 BK1    BV Castricum         wk 10 DK1    Lang Rond            wk  39 

LK2    Waterland             wk  48 BK2    OOW                      wk  6 DK2    Parelhof                wk  37 

LK3    Hazefelder            wk  44 BK3    Musketiers             wk  4 DK3    ABC De Band       wk 35 

LK4    WBV                     wk  41  DG1    Lang Rond            wk   1 

LKd    WBV                     wk  46   

 
Gewestelijke finales: 

LKH   BV Castricum        wk   5 BK1    DVO                       wk 12 DK1    OBIS                     wk  47   

LK3    WBV                     wk   2   

 
 
16. Rondvraag. 

 Jan Gieskens (WBV) informeert naar de status van het dagbiljarten omdat er mogelijk toch wel 

animo voor is: De coördinator dagbiljart (Peter op den Kelder) is ziek geweest en nog niet 

volledig hersteld. 
 
17. Sluiting. 
De voorzitter Janhans Berg bedankt de vergadering voor haar inbreng en sluit de vergadering om 
21.57 uur.  
 
 
Assendelft, 2 augustus 2021 
Dooitze Nauta 
Secretaris KNBB-NHM 
 
 
 
 
Voorzitter:      Secretaris: 
 


