
 
 
  
Het seizoen loopt naar het einde en was redelijk succesvol. 
Op de kleine matchtafel mooie resultaten én een nationaal kampioen, nl.  
Rob Kok van B.C.S. is nationaal kampioen in de overgangsklasse met een moyenne 
van 36,20, hij promoveert naar de Topklasse. Van harte gefeliciteerd. 
Tom Slikker van Woud nam deel aan de nationale finale 3 banden groot voor 
jeugdspelers onder 22 jaar. Hij pakte de titel met een moyenne van 0,735. Tom, ook jij 
van harte gefeliciteerd. 
 
Afvaardiging naar nationaal kampioenschappen: 

- Joop Roelands (BCS), kader 38/2 open: 5e plaats 
- Willem Hummel (KOT), bandstoten klein overgangsklasse: 7e plaats 
- Pieter v.d. Geest (BCS), kader 57/2 open, hoofdkwalificatie 
- Jim Anneveldt (De Branding), drie banden groot 1e klas, hoofdkwalificatie 
-  

De samenwerking met de clubs verliep goed, alleen moest men wennen om de juiste 
formulieren te gebruiken bij de voorrondes en finales. 
Ook voor de voorronden seizoen 2019-2020 dient men de juiste formulieren te 
gebruiken. 
Bij de voorzitter thuis, kregen we een voorlichting over het automatiseringssysteem 
(PKOnline) dat we dit afgelopen seizoen 2018-2019 hebben gebruikt en prima heeft 
gewerkt. 
Echter de K.N.B.B. heeft voor een nieuw gezamenlijk systeem gekozen, genaamd 
Biljartprof, en zijn daarvoor op 13 april jl. naar Nieuwegein geweest voor verdere 
informatie. 
Hoe dit zal uitpakken zal de toekomst ons leren. 
 
De stand wordt opgemaakt waarbij uitgegaan wordt van mp en % caramboles i.p.v. 
moyennes. Hier zal twee seizoenen mee gewerkt worden, daarna komt er een 
evaluatie. 
Er komt een intervallijst voor 3-banden, bandstoten en libre. Zowel voor de PK en 
dagrecreanten en de dames klasse. 
De 3e klas 3 banden loopt van 0,00   tot 0,360 
De 2e klas 3 banden loopt van 0,360 tot 0,520 
De 1e klas 3 banden loopt van 0,520 tot 0,760 
De hoofdklasse 3 banden loopt van 0,760 tot 1,100 en is  
semi - imperatief. 
overschrijdingen lopen altijd door 1,100 tot 1,700 
 
3 banden Groot 1e klas loopt van 0,00 tot 0,440 
3 banden Groot hoofdklasse loopt van 0,440 tot 0,640 en is  
district overstijgend semi - imperatief.  
De 4e klas libre loopt van 0,00 tot 1,40 
De 3e klas libre loopt van 1,40 tot 2,40 
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De 2e klas libre loopt van 2,40 tot 4,00 
De 1e klas libre loopt van 4,00 tot 7,00 
De hoofdklasse libre loopt van 7,00 tot 11,00 en is district overstijgend 
semi - imperatief. 
Dit geld ook voor de klasse 11,00 tot 20,00 
 
De 3e klas bandstoten loopt van 0,00 tot 1,00 
De 2e klas bandstoten loopt van 1,00 tot 1,50 
De 1e klas bandstoten loopt van 1,50 tot 2,50 
De hoofdklasse bandstoten loopt van 2,50 tot 4,00 en is district overstijgend semi - 
imperatief 
Dit geld ook voor de klasse 4,00 tot 6,00 
 
Dames & Jeugd klasse libre loopt van 0,00 tot 5,00 
overschrijdingen van 5,00 tot 6,00 
 
Alle klassen worden met intervallen gespeeld. 
Deze gegevens worden ook in het bewaarnummer gepubliceerd en op de website 
geplaatst. 
 
 
       Arnolda Kost 
       Piet Pols 
 
 
PS: inschrijven voor PK, zoals elk jaar: uiterlijk 1 juni 
 
 
 


