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Voorwoord
Promotie van de biljartsport in West-Friesland.

Het zal u vast niet zijn ontgaan, dat Horna deze maand het 90 jarig jubileum viert.
Middels het toernooi voor de voorzitters, bestuursleden enz. van het district en nog
veel meer. De affiches worden verspreid. De open dag met demonstraties van
bekende coryfeeën zal op 1 april worden georganiseerd. Nee geen grap, de
mensen die werden gevraagd hadden alleen deze datum vrij in hun agenda.

Daarnaast zal in Wognum ook een jubileum worden gevierd: voor de 50e keer zal
daar het Wognums dorpstoernooi worden georganiseerd. Dit heeft de naam het “Wil
Kuip” toernooi gekregen. In Café Stam zal daar aansluitend op 12 maart een
demonstratie en clinic worden georganiseerd door Lions club Opmeer. Hiervoor is
een aantal top Driebanden spelers uitgenodigd om hun kunsten te vertonen en om
les te geven aan belangstellenden. Gastspelers / instructeurs o.a. Nick en Leon
Dudink, Rolf Botman, Nico Groot, Ton Schipper en lokale driebanden kenners.

Bij dezen wil ik namens het districtsbestuur B.V. Horna en de organisatie van het
‘Wil Kuip toernooi’  feliciteren met hun jubileum en de mooie manier waarop er glans
aan gegeven wordt!

Om ons district middels de spelers te laten zien aan heel biljartend Nederland: er
zijn twee gewestelijke kampioenen uit West-Friesland die finalist zijn in de Nationale
finales welke Horna organiseert.
Twee finales tegelijk op 24, 25 en 26 februari. Daar zullen Hans Kok van B.V. de
Wurf aan de 4e klasse en Robèr Commandeur van De Lindeboom aan de 3e klasse
Nationale finale deelnemen.

Om de biljartsport voor dames aantrekkelijk te maken, komt er na de districtsfinale,
nu ook een gewestelijke finale in de Dames Open klasse in ons district. Deze zal op
18 + 19 februari bij B.V. Twisk worden georganiseerd.
Voor iedere biljartliefhebber is dus wat te zien en te doen. Ik hoop dat u ook
geïnteresseerd bent geraakt en een kijkje komt nemen. Nog mooier als u een vriend
of kennis meeneemt naar één van deze activiteiten.
Tot ziens dan maar!

Thea de Weerd
 

Ter informatie aan de bestuurders van onze verenigingen; De
Algemene Ledenvergadering van het district wordt maandag
24 april 2023 gehouden in dorpshuis Venhuizen te Venhuizen ,
noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie
volgt via de mail.
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Wedstrijdleiding PK
De laatste districtsfinales zijn gespeeld, wel hebben we nog de gewestelijke finale
Dames Libre in Twisk (18 en 19 febr.) de nationale finale Libre 3e en 4e klasse bij
Horna (24, 25 en 26 febr.) en de gewestelijke finale Bandstoten 3e klasse in
Wervershoof (24, 25 en 26 maart).

Wat PK Live-score betreft, daar weten de meeste spelers nu wel mee om te gaan
en alle wedstrijdleiders kunnen direct de uitslagen invoeren, zodat iedereen bijna
live kan meekijken hoe de finales gespeeld worden. Het zou leuk zijn als daardoor
meer publiek komt kijken naar de wedstrijden, want dat kan spelers motiveren om
toch net dat beetje extra te geven om de partij te winnen.
De gegevens die in PK Live-score staan, zoals namen van spelers, verenigingen,
WL enz. zijn gekoppeld aan de Ledenadministratie (AllUnited) van de KNBB. Het is
dus heel belangrijk dat deze gegevens up to date zijn. Het is aan de secretarissen
van de verenigingen om wijzigingen aan te brengen. Ik kan deze gegevens niet
wijzigen.

Yvon Nieuweboer
 

Hieronder de uitslagen van districtsfinales, gewestelijke finales en nationale finales
die gespeeld zijn sinds de laatste nieuwsbrief. De volledige totaaluitslagen
voorwedstrijden per speelsoort en klasse kan je terugvinden op https://knbb-
livescore.nl.
Kies Wedstrijdkalender voor Disrict West-Friesland, gewenste toernooi en dan op
link Totaal uitslag.

Uitslag NK - Driebanden klein 3e klasse 2022-2023

Eindstand NK driebanden klein 3e klasse. Nico Weel (de Opkomst) 5e van
Nederland! Mooie prestatie Nico!.

https://knbb-livescore.nl/


Uitslag Gewestelijke finale - Driebanden klein hoofdklasse
2022-2023

Henk Jonker (de Hoop) gewestelijk kampioen Driebanden klein hoofdklasse gewest
West Nederland afd. Tweede werd John Stavenuiter (de Hoop), Rolf Botman
(Entree) derde, Nico Groot (Het Witte Huis) zesde en Bas Bouwhuis (Horna)
zevende.

Uitslag NK - Driebanden klein hoofdklasse 2022-2023

Eindstand NK driebanden klein hoofdklasse. Henk Jonker (de Hoop) wordt zesde
van Nederland!

Uitslag Districtsfinale - Libre klein dames open klasse 2022-
2023

Bets Dekker-Boon districtskampioen Libre klein open dames klasse seizoen 2022-
2023.
Gewestelijke finale in Twisk, Dorpshuis De Nuwe Skoôl, za.18 en zo.19 februari
vanaf 10:00 uur. Sonja, Emmy en Ingrid zullen ons district hier vertegenwoordigen.

Uitslag Gewestelijke finale - Libre klein 4e klasse 2022-2023

Hans Kok (de Wurf) Gewestelijke kampioen Libre klein 4e klasse. Hij gaat ons
district vertegenwoordigen op het NK (24, 25 en 26 feb. In Hoorn bij bv Horna). Co
Insing (de Rechte Keu) werd 8e.



Uitslag Gewestelijke finale - Libre klein 3e klasse 2022-2023

Rober Commandeur (de Lindeboom) gewestelijke kampioen Libre klein 3e klasse.
Carel Ter Beek (Horna) werd tweede. Rober gaat het NK spelen op vr 24-02, za 25-
02 en zo 26-02 bij Horna te Hoorn.

NK Libre klein 3e en 4e klasse bij bv Horna !
Van vrijdagavond 24 tot en met zondagmiddag 26 februari worden zowel het NK
libre 4e klas als het NK libre 3e klas gespeeld in een evenement.
Uit Westfriesland hebben we twee deelnemers: Hans Kok van BV De Wurf doet
mee aan het kampioenschap 4e klas en Robèr Commandeur van BV De
Lindeboom doet mee aan het kampioenschap 3e klas. 
Ons district heeft dus kans op twee landstitels! 
Wil je ze steunen bij het binnenhalen van de titel? Kom dan naar Horna, Achterom
53, 1621 KR Hoorn.
Je bent van harte welkom vanaf vrijdagavond 24 februari om 19.00 uur bij Horna

Uitslag Gewestelijke finale - Libre klein 2e klasse 2022-2023



John van 't Hoff (T3B) gewestelijke kampioen Libre klein 2e klasse. Co Morsink
(Horna) werd zesde. John gaat het NK spelen op vr 10-03-2023, za 11-03-2023 en
zo 12-03-2023 bij Biljartcentrum H.B.C.te Hoogeveen.

Uitslag Gewestelijke finale - Libre klein 1e klasse 2022-2023

De nrs 1 t/m 8 van rechts naar links.



Gewestelijk kampioen: Evert Bot (de Wurf)

Evert Bot (de Wurf) Gewestelijk kampioen Libre klein 1e klasse seizoen 2022-2023.
Jos Noordeloos (Horna) werd vijfde. Evert gaat het NK spelen op vr 10-03-2023, za
11-03-2023 en zo 12-03-2023 bij BV de Klaampe.te Westerhaar.

Uitslag Gewestelijke finale - Libre klein hoofdklasse 2022-2023

Matieu Vlam (de Carambole) tweede bij Gewestelijk kampioen Libre klein
hoofdklasse seizoen 2022-2023. Hij kwam 0,007 moyenne te kort helaas. Sjaak
Steltenpool (de Carambole) werd vierde.

Uitslag Districtsfinale - Bandstoten klein 3e klasse 2022-2023

Andre Stavenuiter (Entree) districtskampioen Bandstoten klein 3e klasse seizoen
2022-2023. Andre en Jan Hoogland zullen ons district vertegenwoordigen.bij de
gewestelijke finale georganiseerd door bv Entree. Deze vindt plaats op vr. 24-03-
2023, za. 25-03-2023 en zo. 26-03-2023 in de Schoof te Wervershoof.

Uitslag Districtsfinale - Bandstoten klein 2e klasse 2022-2023



Vlnr: Kees Blokker, Arie Rotteveel, Leo Entius, Sjaak Bakker, Wim Mosman, Dick van Helm en
Kees Jong.

Districtskampioen: Kees Jong (de Wurf)

Kees Jong districtskampioen bandstoten klein 2e klasse seizoen 2022-2023. Kees
zal ons district samen met Arie vertegenwoordigen bij het gewestelijke
kampioenschap georganiseerd door Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.). Deze vindt
plaats op za 01-04-2023 en zo 02-04-2023 in Biljartcentrum Obis te Heemskerk.

Uitslag Districtsfinale - Bandstoten klein 1e klasse 2022-2023



Vlnr: Sjaak Koster, Gerrit Mulder, Gerrit Koster, Hans Kraaijvanger, Gerard Weel, Co Morsink,
Antoon Steltenpool en Kees Bakker.

Brons voor Co Morsink, zilver voor Antoon Steltenpool en goud voor Kees Bakker.

Kees Bakker (het Wapen van Grootebroek) Districtskampioen Bandstoten klein 1e
klasse. Kees zal ons district samen met Antoon vertegenwoordigen bij het
gewestelijke kampioenschap georganiseerd door Sportrust. Deze vindt plaats op za
15-04-2023 en zo 16-04-2023 in Biljartcentrum Teylingen te Sassenheim.

Wedstrijdleiding Teams
Dit seizoen gaan van elke spelsoort per klasse twee teams naar de gewestelijke
finale. Er zijn geen kwalificaties. Als er twee poules in een klasse zijn, of als er in die
klasse een ongelijk aantal wedstrijden zijn verspeeld, dan gaat het om het behaalde
puntengemiddelde: Behaalde punten delen door het aantal gespeelde wedstrijden.
De ranglijst geeft dan aan wie de districtskampioen is. De kampioenen zullen
gehuldigd worden bij Café Stam in Wognum.
De A klasse is natuurlijk weer even anders, omdat daar teams van meerdere
districten in spelen.
Ons district heeft twee finales: de C1 en C2, dan zal de A klasse niet bij ons zijn.
Voor de Damesbeker zal de finale in het weekend van 1 + 2 april in Duinstreek
worden georganiseerd. Dus een oproep aan de dames die vorig seizoen succesvol
speelden in het team, om zich nu ook weer in te zetten. Meld je even bij mij, dan
kan ik jullie als team inschrijven.

Voor de Kader groep moet nog wat geregeld worden. Ik ben nog aan het zoeken,
waar / wanneer we de play-off kunnen spelen.
 

District afsluitingen competitie 2022-2023 2-feb
datum: Klasse: soort tms District aanvang
16-apr alle klassen huldigingen 7 Wognum 15.00 uur
n.n.b. Kader Play-off 3   
      
Gewestelijke rondes alle competities 2022-2023  
      
datum: Klasse: soort tms District aanvang
29-apr Gewest C2 halve finale 8 WF/Horna 11.00 uur
30-apr Gewest C2 finale 4 WF/Horna 11.00 uur
20-mei Gewest C1 halve finale 8 WF/Horna 10.00 uur
21-mei Gewest C1 finale 4 WF/Horna 10.00 uur
      
Overige finales in andere districten  
1-apr Gewest dames halve finale 8 Duinstreek  



2-apr Gewest dames finale 4 Duinstreek  
22-apr Gewest B1 halve finale 8 NWN  
23-apr Gewest B1 finale 4 NWN  
22-apr Gewest C3 halve finale 8 Duinstreek  
23-apr Gewest C3 finale 4 Duinstreek  
29-apr Gewest C4 halve finale 8 NHM  
30-apr Gewest C4 finale 4 NHM  
20-mei Gewest B2 halve finale 8 NHM  
21-mei Gewest B2 finale 4 NHM  
20-mei Gewest A halve finale    
21-mei Gewest A finale 3   
      

Thea de Weerd
 

Wedstrijdleiding Nationaal
Door weinig inschrijvingen en afmeldingen kwamen er geen voorwedstrijden Kader
38/2 OV klasse. De poules werden meer centraal georganiseerd. Ook in de klasse
38/2 TOP klasse komen de voorwedstrijden in ons district te vervallen. Daarvan
komen 2 poules in heel Nederland! De gecombineerde finale van deze twee klassen
zal worden verspeeld in de Liefhebber te Warmenhuizen  op  25 + 26 maart.

Leo Koomen speelde in Castricum de voorwedstrijd 57/2 overgangsklasse. Daar
won hij de 4 partijen. Met 26.74 en een HS van 151
In de finale lukte het minder, maar het moyenne was aanzienlijk hoger.
 

Kader 57/2 OV klasse*  PP moy. HS  
Koomen L.  3 31,25 102  
* Nationale finale gegevens, 5 partijen    

Op 7, 8 en eventueel 10 maart wordt in de klasse Driebanden Groot Extra klasse
gespeeld.
Deelnemers van ons district zijn Rolf Botman, Nick Dudink, Frank Knijn en Peter
Vlaar.

Veel succes gewenst!

Thea de Weerd
 







Ons district is dringend op zoek naar nieuwe arbiters.
Lijkt het jou leuk om arbiter te worden laat je dan
geheel vrijblijvend informeren over toetreding tot de
West-Friese Arbiters bij:
Ben Haentjens, tel: 0228-516844, mob: 06-54655334,
e-mail: benmarja1@gmail.com.

Arbiters gezocht!

Algemene mededelingen
Ontbrekende of foute (oude) E-mailadressen.

Vrijwel alles gaat tegenwoordig digitaal. Het is daarom van belang dat we de
juiste,actuele e-mailadressen hebben van onze leden. Bijvoorbeeld voor het
versturen van deze Nieuwsbrief, maar vooral ook om de finalisten van districts-,
gewestelijk of nationale finales te kunnen informeren. Aan alle secretarissen van de
biljartverenigingen het verzoek om de ledenbestanden up-to-date te houden. Niet
alleen de N(aam), A(dres) en W(oonplaats) gegevens maar ook de e‐mailadressen.



Website KNBB Vereniging Carambole Nieuwsbrieven KVC

Website KNBB Informatie inzake corona

KVC Nieuws en mededelingen
Hierbij link naar recente nieuwsberichten op de website van de KNBB Vereniging
Carambole.

KNBB Nieuws en mededelingen
Hierbij link naar recente nieuwsberichten op de website van de KNBB.

Aanleveren kopij nieuwsbrief
Om de nieuwsbrief wat meer body te geven, hebben we info van de leden en de
verenigingen nodig.
Van finales, of gewoon leuke dingen die u op de club mee maakt. Stukje tekst en /
of foto’s. Gewoon met een telefoon gemaakt. Dat is echt niet zo moeilijk.

In sturen uiterlijk op de laatste dag van de maand.

U kan dit naar mij sturen nieuwsbrief@knbbwestfriesland.nl , of naar iemand anders
van het bestuur. Onder vermelding van Nieuwsbrief

Wim Mosman
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Website knbbwestfriesland.nl Facebook KNBBWestfriesland

KNBB West-Friesland op Internet en Facebook
Alle informatie inzake KNBB West-Friesland kan je ook terug lezen op onze
internetpagina en op facebook.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@knbbwestfriesland.nl toe aan uw adresboek.
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