
NIEUWSBRIEF KNBB DISTRICT 

HP Inc .  

Ga naar de website 

knbb-kempenland.nl 

en kies in de menubalk 

“PK”. En daarna PK-

PROGRAMMA / UIT-

SLAGEN. Zie het 

plaatje hiernaast met 

een gedeelte van de  schermafdruk . Je komt dan op een pagina 

waarop je alle PK-wedstrijden ziet gesorteerd op spelsoort. Door het 

klikken op een blauw gekleurd PK-wedstrijd, krijg je online de stand 

te zien in de betreffende voorwedstrijd / finale/ gewestelijke finale / 

nationale finale. Van de wedstrijden die niet blauw zijn gekleurd, 

zijn nog geen gegevens bekend. De  teamcompetitie vind je onder het 

tabblad COMPETITIE 

Website 
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Hoe verder met competitie en PK’s in 

het seizoen 2020-2021? 

Met ons sectiebestuur (KVC) houden we contact over het hervatten 

van competitie en PK- wedstrijden. We volgen dus de landelijke 

KNBB (KVC) -afspraken. De laatst genomen maatregelen voor het 

terugdringen van het Coronavirus zijn dusdanig dat er op hele korte 

termijn nog geen zicht is op het kunnen hervatten van onze biljart-

hobby. KVC heeft het volgende kenbaar gemaakt: er komen géén 

gewestelijke en/of nationale finales. Dat geldt zowel voor competitie 

als persoonlijke kampioenschappen, Als het mogelijk is organiseert 

KVC een landelijk evenement i.p.v. de landsfinale in Nieuwegein 

(juni). Hierover krijgen we in januari nadere informatie. Als district 

zijn we autonoom om het biljarten weer op te starten en geheel vrij 

wat betreft de invulling hiervan. We kunnen op districtsniveau even-

tueel competitie en pk-

wedstrijden spelen tot eind 

juni. We zijn ook hierbij ge-

heel afhankelijk van de Co-

ronamaatregelen en de daar-

aan verbonden mogelijkheden 

van onze lokaalhouders. Om 

onze lokaalhouders te onder-

steunen willen we binnen ons 

district zoveel als mogelijk wedstrijden organiseren. We willen ook 

de biljartverenigingen vragen om hieraan mee te werken. Meteen als 

we meer inzicht krijgen in de mogelijkheden gaan we hierover met 

onze verenigingen in overleg. Wordt vervolgd.  

NIEUWSBRIEF  

KNBB DISTRICT  

KEMPENLAND 

Deze nieuwsbrief is naar alle leden van 

KNBB District Kempenland gezonden 

om de aandacht te vestigen op onze 

website. Steeds meer biljarters weten 

onze website te vinden voor het lezen 

van de laatste berichten en het volgen 

van PK en competitieresultaten. Echter 

het blijkt dat nog steeds heel veel biljar-

ters en andere betrokkenen de weg 

naar onze website nog niet hebben ge-

vonden. Speciaal voor het volgen van 

alle PK–uitslagen waarin spelers uit 

District Kempenland deelnemen  vind 

men op de website een pagina waarin 

men de resultaten heel eenvoudig kan 

vinden. Zie voor een beknopte handlei-

ding de uitleg hiernaast. De naam van 

onze website is: 

   knbb-kempenland.nl  

Ontwikkelingen in 

de Biljartsoftware 

Het huidige programma voor de PK’s 

(BiljartProf) wordt aangepakt en in een 

moderne programmeertaal geschreven. 

Het doel hiervan is om dit programma 

minder foutgevoelig en gebruiksvriende-

lijker te maken. De KNBB gaat over op 

een ander ledenadministratieprogram-

ma en tevens laat de KNBB een nieuwe 

wedstrijd (competitie) softwarepakket 

ontwikkelen dat gebruikt kan worden door alle secties (carambole, 

pool, snooker en driebanden). Wij (carambole) gaan ook dat program-

ma gebruiken voor de competities. Door koppelingen tussen de pro-

gramma’s is het mogelijk om onderling data uit te wisselen.   

http://www.knbb-kempenland.nl


2021 een evaluatie worden gehou-

den met het spelen volgens het 

intervalsysteem. Omdat door de 

Coronaperikelen weinig PK’s zijn 

gespeeld en daardoor geen duide-

lijk beeld van deze proef kan 

worden verkregen heeft men dus 

besloten om de proef één jaar te 

verlengen en de evaluatie te 

houden tegen het einde van het 

seizoen 2021-2022. 

Het bestuur van onze sectie (KVC) 

heeft besloten om de proef met het 

PK- intervalsysteem met een jaar 

te verlengen. Volgens afspraak zou 

op het einde van het seizoen 2020-

Het jaar 2020 was in het algemeen 

geen fijn jaar. Dat geldt niet alleen 

voor de mensen die graag het bil-

jarten beoefenen, zowel in sport- 

als spelvorm, maar dat geldt voor 

iedereen. De Coronapandemie 

bracht de hele wereld in sociale en 

economische misère. Het uitoefe-

nen van sport en spel werd nage-

noeg geheel stil gelegd. Daarbij 

hebben wij, biljarters, ook nog de 

pech dat we meestal onlosmakelijk 

zijn verbonden met de bedrijfstak 

die wel erg zwaar werd getroffen 

door de Corona-maatregelen. Onze 

lokaalhouders hebben een flinke 

financiële veer moeten laten. Het 

is voor ons biljarters best eens 

goed om erbij stil te staan dat wij 

altijd terecht kunnen bij deze men-

sen om een balletje te stoten... Ho-

pelijk hoeven niet te veel lokalitei-

ten de deur definitief te sluiten 

omdat het financieel niet meer is 

rond te krijgen. Waarbij gesteld 

dat elke deur die gesloten blijft als 

heel erg triest en jammer wordt 

ervaren. Als voorbeeld noem ik 

hier De Graver in Valkenswaard. 

We werden daar altijd heel harte-

lijk ontvangen voor het organise-

ren van biljartwedstrijden. Geluk-

kig heeft de daar gevestigde bil-

jartvereniging een nieuw onderko-

men gevonden. Het biljartseizoen 

2019-2020 werd voortijdig gestopt. 

Het seizoen 2020-2021 was nog 

maar net begonnen toen de keuen 

weer in de tas konden. Door de 

huidige lockdown heeft de KNBB 

al besloten dat ook dit seizoen niet 

zal worden afgewikkeld en het sei-

zoen dus ook als verloren mag wor-

den beschouwd. Zoals bekend is 

het biljarten ook een uitstekende 

gelegenheid om ouderen, die in 

isolement dreigen te raken, bij el-

kaar te brengen. Het ‘potje bil-

jarten’ in recreatieve vorm 

(dagbiljarten) is een hele leuke 

bezigheid. In de Coronatijd is dat 

helaas niet mogelijk. De Corona-

pandemie raakte ons op het mo-

ment dat de KNBB het project Tijd 

voor Krijt wilde lanceren. Met dit 

project willen we nog meer 

(oudere) mensen kennis laten ma-

ken met het biljarten. Met de 

kerstdagen en de jaarwisseling in 

zicht verheugt men zich normali-

ter op mooie en gezellige feestda-

gen met familie, vrienden en ken-

nissen. Helaas moeten we nog 

even doorbijten, ook al is het glas 

steeds vaker halfleeg, dan halfvol. 

We kunnen alleen maar hopen dat 

we in de loop van 2021 samen de 

Coronapandemie kunnen overwin-

nen en dat we weer zoals vanouds 

onze prachtige hobby kunnen uit-

oefenen. Laten we daar met kerst 

maar eens een extra kaarsje voor 

opsteken. Ondanks alle mineur 

moeten we erin blijven geloven en 

hopen we, dat iedereen toch een 

fijne kerst en een mooie jaarwisse-

ling mag beleven.  

Namens het bestuur van KNBB 

District Kempenland, Ad van Mol. 

Proef met PK-intervalsysteem verlengd 

Van de voorzitter 

• Onze competitieleider Rinus Vorstenbosch is toegetreden tot de  KVC-

Commissie Breedtesport. Deze commissie houdt zich bezig met wedstrijd-

zaken in de ruimste zin van het woord. Wij wensen Rinus heel veel succes 

en vooral plezier met het invullen van deze functie. 

• In BiljartProf is een nieuw zoekelement ingebouwd, waardoor inloggen niet meer nodig is, Ga naar biljart-

prof.nl en kies voor een van de onderdelen op de startpagina. Het zoeken kan men verfijnen met de pull 

down menu’s. Onder het vraagteken staat een volledige beschrijving van deze BjpLinks. 

• Het nieuwe adres van Biljartvereniging HAS is: Camping de Dommelvallei, Schafterdijk 9, Borkel en 

Schaft. Er staan 2 kleine (2.30) tafels en 2 matchtafels.  

Weetjes... 
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