
 

 

Beste biljartverenigingen, 

Negen bestuursvergaderingen dit seizoen. Veel agendapunten zijn de revue gepasseerd en dito 

gespreksonderwerpen. 

Wegens drukke privé-drukte had Sebastiaan de Bruin al eerder aangegeven v.w.b. werkzaamheden 

voor de website een stapje terug te willen doen. Hans Cillessen heeft aangeboden deze werkzaam-

heden in 2017 over te willen nemen. Hulde! 

Op 10 september 2016 is bij Turnlust in Den Helder een biljartclinic georganiseerd. De aanwezige 

biljarters vertoonden niet alleen hun kunnen, maar gaven ook uitleg. Juist het zelf proberen werd 

aangemoedigd.  

Woensdag 14 december heeft een afvaardiging van ons districtsbestuur overleg gehad met het 

KNBB-hoofdbestuur in Nieuwegein. Dit omdat wij, het districtsbestuur, het gevoel hadden niet 

voldoende serieus genomen te worden. Naast communicatie werden de onderwerpen jeugd, 

recreanten, contributies en arbiterscursussen besproken. Het was een constructief overleg.  

Zat. 7 januari werd o.l.v. jeugdconsul Fons Dekker in Markt 18 een jeugdtoernooi georganiseerd.            

12 jeugdigen verschenen aan de tafels. We willen dit toernooi jaarlijks laten terugkeren. 

Daarnaast heeft het districtsbestuur diverse activiteiten ontplooid om de jeugd aan de biljarttafel te 

krijgen. In de RSG Wiringherlant in Wieringerwerf werd zelfs voor 3 maanden een biljart geplaatst, 

waar o.l.v. onze voorzitter aan een aantal leerlingen de beginselen van de biljartkunst bijbracht.  Zelfs 

Jop de Jong, jeugdkampioen biljartartistiek, heeft in Wieringerwerf een demonstratie uitgevoerd. Op 

het Jan Arentsz college in Noord Scharwoude kwam zelfs Sam van Etten zijn kunsten vertonen. Dit in 

de plaats van het Kerstscholierentoernooi. 

Zaterdag 28 januari 2017 werd het 40-jarig jubileum van bv. Turnlust in De Draaikolk groots gevierd. 

Driebandenspecialist Dick Jaspers speelde o.m. een partij tegen ‘onze’ Ton Beemsterboer. Daarna 

verzorgde Dick Jaspers nog een demonstratie met leuke trick-shots. Na deze inspanning stond een 

buffet klaar. Het was een prachtige verzorgde dag. 

Op 27 februari jl. is het voorzittersoverleg gehouden. Ook de secretarissen waren hierbij welkom. 

Deze werd prima bezocht. Het was een levendig overleg. Hoe proberen we (jeugd)leden werven, 

arbiters, consumpties, evaluatie site, teams, waren enkele van de onderwerpen.  

Zaterdag 1 april jl. is het teamleiderstoernooi van de recreanten in de Cultuurschuur in 

Wieringerwerf georganiseerd. 10 teamleiders waren aanwezig. Het was een gezellige dag. 

 

  Verslag van de secretaris seizoen 2016 - 2017 



Diverse gesprekken zijn er met de recreanten vereniging 4-tallen 60+ Noordkop (Schagen) gevoerd 

om in het nieuwe seizoen te komen tot één recreantencompetitie. Het ziet er positief uit. Dit 

onderwerp staat op de agenda van de ALV. 

En zo het er nu naar uitziet neemt Nico Kraakman, na ruim 40 jaar zeer actief te zijn in ons district, 

afscheid. Het positieve aan dit afscheid is dat een energieke, actieve jongeling heeft aangemeld om 

zijn taak over te nemen, nl. Jim Anneveldt. Jim wordt op de ALV aan u voorgesteld. 

Daarnaast is er door diverse districtsbiljarters op nationaal niveau prima gepresteerd:                      

Twan Vriens, libre klein 1e klasse jeugd: 3e  

Dennis Hoogland, libre klein hfd. Klasse jeugd: 4e 

Rob Kok, 1e kl. (anker kader) 38/2: 3e 

Joop Roelands, libre klein overgangsklasse: 5e 

Hans Beekes, 2e kl. libre: 4e 

Pieter v.d. Geest, anker kader 57/2, hoofdklasse: 7e 

Pieter v.d. Geest, libre groot 1e klas: 6e 

Willem Hummel, libre klein topklasse: 8e  

John Nolten, 4e klas bandstoten: 7e  

 

 

Het district in cijfers: 31 biljartverenigingen;  leden: 392; jeugd: ; jeugdteams: 2; inschrijvingen PK: 

315; teams: 80; € 5,= leden: 115; recreanten aantal (teams): 78; avondteams: 83; recreantenteams: 

15 

Vr. gr. Dick Lukasse, secr. 


