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

Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2021 – 2022 

In seizoen 2021 – 2022 waren er 459 inschrijvingen, acht minder dan in 2020 – 2021, 

uiteindelijk heeft dat geleid tot 400 deelnames PK.  

- Wederom zijn we begin augustus enthousiast begonnen aan het seizoen, tot 

half november Corona weer de kop op stak, de voorwedstrijden DK3 t/m DK1 

en LK4 t/m LK2 waren toen gespeeld, eind januari kreeg het seizoen weer een 

vervolg en konden alle voorwedstrijden en finales gespeeld worden, inclusief 

bandstoten, bij de meeste andere districten lukte dat niet, daarom zijn er geen 

gewestelijke voorwedstrijden en gewestelijke- en nationale finales bandstoten 

gespeeld; 

- Op districtsniveau konden uitslagen van voorwedstrijden en finales gevolgd 

worden via PK Online, dat werd als prettig ervaren. Op gewestelijk en landelijk 

niveau konden uitslagen niet gevolgd worden door problemen met Biljartprof, 

uiteraard werd dit ervaren als storend. 

 

Vooruitblik op seizoen 2022 - 2023 

- Op 7 mei zijn de inschrijvingsformulieren naar de verenigingen verstuurd, 

inmiddels zijn alle  formulieren binnen, het aantal inschrijvingen driebanden 

klein en libre, excl. dames, blijft duidelijk achter bij vorig jaar, 260 in seizoen 

2021-2022 en voorlopig 235 inschrijvingen voor seizoen 2022 - 2023; 

- Op 19 mei zijn de formulieren verstuurd voor het organiseren van districts- of 

gewestelijke finales, van een paar verenigingen die ieder jaar een finale 

organiseren, heb ik nog niets vernomen; 

- Het is de bedoeling begin augustus weer met het seizoen te beginnen, weer 

vroeg omdat we anders in conflict komen met de landelijke kalender, de 

districtskalender staat al een paar weken op de site onder het menu PK 2022 – 

2023; 

- PK software: Biljartprof is einde verhaal, de KNBB heeft nieuwe PK software 

laten ontwikkelen, Livescore, de naam doet vermoeden dat uitslagen (live)? 

kunnen worden gevolgd, benieuwd, de software is nog (steeds) niet 

vrijgegeven;            

- PK Online, onlangs overgenomen door Biljartpoint, wacht op aanpassing van 

het Wedstrijdreglement PK om het programma daar op aan te passen.             

De uiteindelijke keuze tussen PK Online en Livescore zal door NHM nog 

gemaakt worden. De voor- en nadelen van Pk Online zijn zo langzamerhand 

bekend; 

- Op pagina 3 is een samenvatting weergegeven van de uitslag van de landelijke 

enquête “spelen met intervallen”. 
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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Overzicht districtskampioenen en deelnames aan gewestelijke- en nationale finales 

 

Onderdeel Naam District Gewest Nationaal 

Driebanden Klein 3
e
 klasse 

Cliff van Hooren (WBV) 

Nico Oudt (WBV) 

1e 

2e 

4e 

8e 
 

Driebanden Klein 2
e
 klasse 

Twan Vriens (MUS)  

Wim Bosman (LR) 

1e 

2e
                                    

1e 

8e 

Nederlands 

kampioen 

 

Driebanden Klein 1
e
 klasse 

Robin van Os (MUS) 

Alex Völker (BVC) 

Murat Tahhusoglu (WBV) 

1e 

2e 

3e 

1e 

5e 

3e 

4e plaats 

 

 

Libre klein 4e klasse 

Gerard Graas (OOW) 

Dick Hofstra (DHC) 

Koos van Diepen (DVO) 

1e 

2e 

3e 

3e 

 

8e 

 

Libre klein 3e klasse 
Richard Stuurman (WBV) 

Nico Bankras (DVO) 

1e 

2e 

7e 

3e 
 

Libre klein 2e klasse 
Siem Mol (OB) 

Ron Kersten (OOW) 

1e 

2e 

3e 

7e 
 

Libre klein 1e klasse 

Tjeu Janssen (MUS) 

Wim Koopmeiners (HAZ) 

Con Dekker (DI) 

1e 

2e 

3e 

8e 

 

7e 

 

Libre Klein Dames 
Carla Leibbrand – Sikkens (WAT) 

Ada Nuesink (DI) 

1e 

2e 

1e 

2e 

3e plaats 

 

Libre Extra klasse Edwin Brouwer (DI)   5e plaats 

Driebanden Gr. 1
e
 klasse 

Willem Boon (WBV) 

Paul Tuijnman (LR) 

1e 

2e 

1e 

 

8e plaats 

 

Driebanden Klein hoofd 

klasse 

Rob van Riesen (PA) 

Frans Dröge (PA) 
 

2e 

8e 
 

Driebanden Gr. Ov. klasse 
Jan Gieskens (WBV) 

Reinier Schretlen (WBV) 
 

3e 

6e 
 

Driebanden Klein Jeugd Twan Vriens (MUS)   3e plaats 

38/2 extra klasse 
Alex Völker (BVC) 

Peter Jamin (MUS) 
  

7e plaats 

9e plaats 

Bandstoten Klein 3e klasse Cees de Greeuw (DHC) 1e   

Bandstoten Klein 2e klasse Dick Tholen (BVK) 1e   

Bandstoten Klein 1e klasse Peter Groenendal (BVC) 1e   
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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Enquête spelen met intervallen 

 

In april is landelijk de enquête “spelen met intervallen” uitgezet, de uitslag van deze 

enquête is op 3 juni j.l. bekend gemaakt.. In onderstaand lijstje zijn de percentages 

voorstemmers voor “vast” weergegeven. In de tweede laatste kolommen zijn de 

conclusies weergegeven die de WCB (Wedstrijd Commissie Breedtesport) getrokken heeft 

naar aanleiding van de uitslag. 

 

Samenvatting enquête “spelen met intervallen” en conclusies WCB 

 
 
   

 

Het is jammer genoeg voor de WCB niet mogelijk gebleken stemverhoudingen binnen 

ons district zichtbaar te maken, daarom zal aan verenigingen binnen ons district 

worden gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat, qua intervallen en beurtenlimieten. 

De uitkomsten van deze kleine “enquête” zal worden besproken op de ALV. 

 

Heiloo, 15 juni 2022 

Reijn Roos 

Wedstrijdleider PK 



Correctie/ aanvulling op blz. 3 van het verslag Wedstrijdleider PK seizoen 2021 - 2022 

 

Samenvatting enquête “spelen met intervallen” en conclusies WCB 

 

In mijn jaarverslag  had ik daar de volgende tekst over opgenomen: 

 

“Het is jammer genoeg voor de WCB niet mogelijk gebleken stemverhoudingen binnen ons district 

zichtbaar te maken,  

daarom zal aan verenigingen binnen ons district worden gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat, 

qua intervallen en beurtenlimieten.  

De uitkomsten van deze kleine “enquête” zal worden besproken op de ALV”. 

 

Bovenstaande tekst wordt als volgt gewijzigd: 

 

Het bestuur van NHM legt de volgende voorstellen voor aan de ALV: 

- Intervallen in de klassen dg1, dk3, lk4 en bk3; 

- Beurtenlimiet van 60 alleen in de klassen driebanden groot en klein; 

- De ondergrens DG1 blijft 0.300, te weinig tafels/lokaliteiten om meer deelnemers toe te 

laten; 

- Het is jammer genoeg voor de WCB niet mogelijk gebleken stemverhoudingen van de enquête 

binnen ons district zichtbaar te maken, daarom zullen de inschrijvers in de 3
e
 klas libre t.z.t. 

naar hun voorkeur worden gevraagd, vast of intervallen, we volgen dan de keus van de 

meerderheid. 

 

Tot slot de actuele stand van zaken met betrekking tot de PK Software. 

 

De nieuwe PK software van de KNBB (Livescore) is nog niet klaar, we moeten het de eerste maanden 

zonder doen, terug naar het Excel tijdperk voor wat betreft ranglijsten e.d. was onze vrees. 

Afgelopen week echter besloot Hans Eekels PK Online weer nieuw leven in te blazen, nieuwe regels 

ten gevolge van de conclusies van de WCB worden op dit moment verwerkt in het programma.  

Wij zijn hier erg blij mee en kunnen voorlopig weer vooruit op districtsniveau. De eerste 

uitnodigingen voor voorwedstrijden DK3 zijn al verstuurd. 

Tegen de tijd dat gewestelijke- en nationale voorwedstrijden en finales worden gespeeld zal 

Livescore hopelijk beschikbaar zijn, wij houden jullie op de hoogte. 

 

Heiloo, 11 juli 2022 

Reijn Roos 

Wedstrijdleider PK 

 


