
 
 
  
Het seizoen op districtsniveau zit er weer op.  
Een prima seizoen zonder complicaties, maar blijf letten op tijdige afspraken en invullen van de 
uitslagen. Ook het melden van de geplande wedstrijden aan teams-nwn@knbbnwn.nl of teams-
nwn@ziggo.nl   blijft verplicht. 
Er hadden zich in totaal 72 teams aangemeld verdeeld over alle klassen exclusief de recreanten. 
Dat waren er 2 minder dan vorig seizoen. 
In de B1- en in de C1 klasse waren er geen poules en dus plaatsen zich de eerste drie teams voor het 
gewest. In de overige klassen werd met twee poules gespeeld zodat daar op districtsniveau nog 
beslissingswedstrijden noodzakelijk waren. Deze wedstrijden zijn inmiddels allen gespeeld. 
Hieronder een opsomming van de districtskampioenen 
 
B1   1. Kaper 1 – 2. Woud 1 – 3. B.I.O.S 1                  
 
B2   1. Treffers 2  - 2. Ons Genoegen 4 -  3. Ons Genoegen 3            
 
C1   1. De Liefhebber 3 – 2. S.D.S 2 – 3. B.C.S  1   
 
C2   1. Sombroek 4 – 2. Turnlust 2 – 3. Wieringermeer ’85 1          
 
C3   1. D.N.O. ’86 4 – 2.  B.I.O.S. 3  - 3. B.I.O.S. 4 
 
C5  ook wel Dames heeft plaats gevonden op uitnodiging in het gewest. 
 
C4  De beste C4 teams uit de C3 (2 teams naar het gewest) H.H.W. 3 en Royal 1 
 
Helaas moesten weer 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 prettige zomerstop en de teams welke nog in gewest of nationaal uitkomen veel 
succes in de vervolg wedstrijden. 
 
Wedstrijdleider teams, 
Hans Cillessen                 
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