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Het seizoen is dit jaar abrupt beëindigd door een heeeel klein beestje dat ons allen in de greep hield 
dan wel houdt. 
Een prima seizoen verder al hadden we weer te maken met teams die zich terug moesten trekken. 
Bij de nieuwe inschrijvingen zal dus weer meer gelet worden op het spelen  in 2 of meerdere teams 
en de geldigheid daarvan. 
We zijn dit jaar ook gestart met een dagcompetitie driebanden. Hiervoor hadden zich 6 teams 
ingeschreven. 
Het aantal teams in de B1 klasse kwam onder het minimale aantal, maar ook district NHM (noord) 
kon wel enige aanvulling gebruiken zodat na overleg met NHM en onze deelnemende teams is 
besloten samen de competitie aan te vangen. 
Er hadden zich in totaal 71 teams aangemeld verdeeld over alle klassen . 
Dat was er 1 minder dan vorig seizoen. Ik hoop natuurlijk dat ondanks het coronavirus  het aantal 
inschrijvingen gelijk blijft. 
Er zal in ieder geval weer gebiljart gaan worden al is op dit moment nog niet precies duidelijk 
wanneer. 
Helaas konden de competities niet beëindigd worden, er geen kampioenen aangewezen en geen 
vervolg wedstrijden in het gewest of nationaal gespeeld worden. 
 
Wederom moesten 2 teams gedurende het seizoen opzeggen i.v.m. ziekte en zeer  en dus  is hiermee 
ook duidelijk waarom de volgende regel is ingesteld, 
 
Ook komende seizoen is het niet mogelijk om met 3 spelers een team te vormen. Een vierde vaste 
speler is verplicht evt. aangevuld met reserves welke maximaal 4 wedstrijden mogen spelen indien 
zij in dezelfde klasse uitkomen. 
 
Tevens wederom het verzoek aan de secretarissen van de verenigingen het ledenbestand, van de 
teamleiders in het bijzonder, bij te werken telefoonnummer en e-mailadres zijn hier zeer belangrijk. 
 
De nieuwe inschrijvingen voor komend seizoen dienen uiterlijk 15 juni in mijn bezit te zijn. 
Hierna zal ik beoordelen of de teams aan de gestelde eisen voldoen en vanaf  20 juni  in BiljartPoint 
invoeren. Hierna zijn er geen wijzigingen of opgaves meer mogelijk 
 
Ik wens eenieder een gezonde zomer, pas goed op uzelf en wellicht zien we elkaar dan weer in het 
nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijdleider teams, 
Hans Cillessen  


