
 

 

Beste biljartverenigingen, 

Op donderdag 9 augustus 2018 was het weer zover, het Bewaarnummer voor het nieuwe seizoen ligt 

klaar. En wat ziet het er weer strak uit! En dat het er strak uitziet komt door Ruud Kaag, hij verzorgt 

nl. de opmaak. Voorwaar een flinke klus, geweldig Ruud! Maar vergeet natuurlijk o.a. Arnolda, Piet, 

Hans, Aad niet, die zorgen namelijk voor de input! Want zonder input heeft Ruud natuurlijk niks te 

doen 😊) 

Op zaterdag 27 oktober (herfstvakantie) was bij bv. Turnlust een jeugdtoernooi ingepland. Helaas is 

dit door onvoldoende belangstelling afgeblazen.  

Zaterdag 1 december is onder enorme belangstelling het Dorpshuis Slootdorp geopend. Dit betekent 

dat na jaren van onzekerheid biljartvereniging Wieringermeer ’85 een eigen locatie heeft met maar 

liefst 5 biljarts. Eigen leden hebben hieraan heel veel werk verricht. 

Donderdag 31 januari stuurde Niek Burger van De Roode Eenhoorn een berichtje dat de club is 

opgeheven; dit door ziekte en leeftijd. Jammer, maar helaas. Het district telt nu 29 verenigingen. 

Op di. 26 februari jl. is het voorzitters- secretaris overleg gehouden die redelijk werd bezocht. Leden 

werven, arbiters, consumpties bij finales, recreantencompetitie, evaluatie site, waren enkele van de 

onderwerpen.  

Op 25 maart jl. heeft Leo Onnekink aangegeven dat hij tijdens de algemene jaarvergadering op 15 

mei 2019 zijn functie neer zal leggen. Na 8 jaar voorzitter te zijn is zijn houdbaarheidsdatum, zoals hij 

het zelf verwoordde, bereikt. Leo was geen voorzitter die enkel op de winkel paste. Hij probeerde 

steeds nieuwe dingen om biljartsport op de kaart te zetten. Zijn credo was: “het mogelijk maken dat 

zoveel mogelijk mensen met de keu onder de arm een potje gaan biljarten”.  

Op zaterdag 13 april werd in Dorpshuis Slootdorp (home bv. Wieringermeer ’85) onder leiding van 

een tweetal KNBB- instructeurs, een clinic 5-pins georganiseerd. In het spel 5-pins worden zelfs al 

Europese kampioenschappen georganiseerd. De opzet was door instructies zelf aan de slag te gaan, 

wat uiteraard even wennen was. Een mooi spel, met veel uitdagingen! De opkomst had beter 

gekund.  

Vr. gr. Dick Lukasse,  

secretaris district 

PS: Zoals ik al eerder gezegd heb, stop ik in mei volgend jaar (2020) na 2 termijnen als secretaris. 

Kortom, opvolging gezocht. Wie durft??? 
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