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

Verslag wedstrijdleider teamcompetitie  seizoen 2021 – 2022 

Wat hebben we weer een jaar achter de rug. Konden we eindelijk weer beginnen en was er uitzicht 

op een “normaal” seizoen, moesten we toch weer halverwege November de zaak afblazen. Er 

kwamen in januari wel weer hoopvolle berichten naar buiten, dus bekijken hoe en wanneer we de 

competitie weer konden oppakken. Dan krijg je ook te maken met de wl PK, want die wil ook en de 

PK gaat voor het team. De grootste klasse, de C2, zou de meeste problemen opleveren. Aan de 

teamleiders gevraagd te reageren op 2 opties. Al binnen een paar dagen gaf 75% aan, dat ze alleen 

de 1
e
 helft wilden afmaken en de 2

e
 helft wilde laten vervallen. Na dagen puzzelen en schuiven met 

dagen en wedstrijden was ik er al achter gekomen, dat het bijna onmogelijk zou worden om alles te 

verspelen. Daarom al snel besloten om alleen de eerste helft af te maken. Omdat de echte café’s nog 

langer “op slot” bleven en door persoonlijke omstandigheden besloot vereniging De Oude Munt 

zich met de 3 teams terug te trekken. Tevens trok BVK zich terug met 2 teams.  

Na contact met wl PK  Reijn Roos werd me ook wel duidelijk, dat de zalen over bezet zouden raken 

met alle vw en finales. Daarom ook die poules, die op 1½ ronde gepland stonden, teruggebracht 

naar 1 ronde. Daarbij grote hulp gehad van Peter Rijckaert, de “grote baas” van Biljartpoint. Gezien 

het latere verloop in de competitie geen slechte zet, want er werd nog heel wat verzet aan 

wedstrijden. 

Dan denk je alles goed berekend te hebben, blijkt aan het einde, dat er toch nog een ongelijk aantal 

wedstrijden in een poule zit. Dan nog een paar wedstrijden, waarbij je mensen moet aanmanen om 

de laatste wedstrijden te spelen en U snapt, dat dat het niet gemakkelijker op maakte. Uiteindelijk 

lukte het toch om alle wedstrijden verspeeld te krijgen, waardoor dan ook echte “poule 

kampioenen” bekend werden. Een overzicht van de poules: 

 

B1a Gespeeld met 8 teams. BVC 1 werd poule winnaar.  

B1b Gespeeld met 7 teams. Waterland 2 poule winnaar. Na beslissingswedstrijd: afgevaardigde 

naar het Gewest. 

B2a Gespeeld met 8 teams. Parelhof 2 poule winnaar. Na beslissingswedstrijd: afgevaardigde 

naar het Gewest. 

B2b Begonnen met 11 teams. DOM teruggetrokken. Eindigt met 8 teams. WBV 6 poule winnaar. 

C1 Gespeeld met 7 teams. DVO 2 is poule winnaar en afgevaardigde naar het Gewest 

C2 Begonnen met 15 teams. BVK heeft 1 team teruggetrokken. Eindigt met 14 teams. WBV 9 

is poule winnaar en afgevaardigde naar het Gewest. 

C3a Begonnen met 6 teams. BVK trekt 1 team terug. Eindigt met 5 teams. Wapen van 

Landsmeer is poule winnaar. 

C3b Gespeeld met 6 teams. WBV 15 is poule winnaar. Na beslissingswedstrijd: Afgevaardigde 

naar het Gewest. 

 

Omdat er dit seizoen maar 1 afgevaardigde per klasse naar het Gewest mocht, moesten er voor de 

B1, B2 en C3 een beslissingswedstrijd gehouden worden. In bovenstaand overzicht ziet U wie dat 

waren. Vanwege tijdsdruk werden de kwalificaties en halve finales dit seizoen geschrapt.  

Verder is er nog een damesteam geformeerd. 

De Gewestelijke teamfinales vinden plaats op 11 en 12 juni. De Gewestelijke dames teamfinale 

vindt op  21 mei plaats. 

Op het moment van schrijven zijn de uitslagen van deze gewestelijke finale bij mij nog niet bekend. 

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en voor diegenen, die gewestelijk spelen: Heel veel succes. 

 

Peter van de Weert 

WL teams district NHM 


