
Nieuws van uw voorzitter 15 mei 2020 

Aan alle verenigingen, 

Zoals u via de site al heeft vernomen is er een nieuw bestuur gevormd, waarmee het voortbestaan 

van het district Oss gegarandeerd is. Wij hebben op 14 mei j.l. een eerste vergadering gehouden 

waar een aantal zaken naar voren zijn gekomen. 

In deze bijzondere tijd en omstandigheden begrijpen wij als geen ander dat misschien de prioriteit 

niet bij het biljarten ligt, echter zullen wij toch een aanvang moeten maken met de opstart van een 

nieuw seizoen. 

In het huidige stappenplan van de overheid zullen Horecagelegenheden en kantines vanaf 1 

september weer open mogen, waarbij dus in principe ook de competitie en Pk’s weer een aanvang 

zouden kunnen nemen. 

Om niet te laat en met allerlei kunstgrepen dan nog een programma in elkaar te moeten zetten 

hebben wij als district gemeend om de wedstrijdleiders Landscompetitie en Persoonlijke 

Kampioenschappen te informeren om de opstart per 1 september mogelijk te maken. 

Dat mogelijk door een nieuwe piekvorming van het COVID-19 virus maatregelen toch weer als 

gevolg zullen hebben dat een start per 1 september niet mogelijk wordt nemen wij voor lief en 

zullen dan op dat moment onze competities moeten gaan bijstellen. 

Belangrijkste is echter in deze dat de gezondheid en veiligheid van spelers en overige voorop staat. 

Lees verder . . . . 

Nieuwe email adressen bestuur en wedstrijdzaken  

Per 14 mei 2020 zie formulier bestuur en wedstrijdzaken 

District Oss 80 jaar 

 

District Oss is met het nieuwe bestuur gelukkig 

weer in een rustiger vaarwater terecht gekomen. 

Een mooie gelegenheid, tijdens de voortdurende 

corona lockdown, te kijken naar dit bijzondere jaar. 

In 1940 werd de Osse centrale commissie (later 

district Oss) opgericht. Ongetwijfeld was het in de 

oorlogsperiode 1940 – 1945, niet altijd als 

vanzelfsprekend dat men altijd en overal kon 

biljarten. 

De huidige situatie anno 2020, is niet geheel vergelijkbaar, echter ook nu kunnen we niet in 

competitieverband of in een persoonlijk kampioenschap biljarten. Het nieuwe bestuur hoopt van 

harte het nieuwe seizoen 2020 – 2021 in september te kunnen starten. Er wordt al volop overlegd 

met KNBB Carambole en het gewest. Inmiddels is er een concept rooster waarover u binnenkort 

over wordt geïnformeerd. Uiteraard kijken veel liefhebbers al uit naar de competitie. 

Het nieuwe bestuur wil op gebied van communicatie zich richten op de toekomst. Er wordt achter 

de schermen gewerkt aan een nieuwe website die zich aanpast aan smartphone of tablet. De 

verbeterde zoek functies en menu zullen een bezoek aantrekkelijk maken. Het district gaat voortaan 

nieuwe email adressen in gebruik nemen. Deze vindt u zeer binnenkort al op de huidige website. 

https://www.knbb-oss.nl/images/Organisatie/Van_de_voorzitter_14_mei_2020.pdf
https://www.knbb-oss.nl/images/Organisatie/Bestuur_en_wedstrijdzaken_na_14_mei_2020.pdf


Dat het niet als vanzelfsprekend is dat vrijwilligers zich beschikbaar willen stellen, voor een 

bestuurs- of andere functie in de organisatie, hebben we vrij recent nog ervaren. Het is daarom ook 

zo belangrijk, mensen die zich met veel liefde, inzetten voor hun collega biljarters, eens een 

schouderklopje krijgen. 

Uw webmaster heeft gemeend drie mensen in het zonnetje te zetten die niet geheel toevallig, dit jaar 

ook nog eens 25 jaar, het district als arbiter hebben gediend.  

Jan Dunk, Piet Tilders en Frans Wijnakker waren en zijn, de afgelopen 25 jaar, gezichtsbepalend 

geweest voor district Oss. 

Dit jubileum wordt aangevuld met een uitgebreide fotoselectie waarin niet alleen Jan, Frans en Piet 

zich terugzien maar ook vele anderen. 

Een nieuwe bestuur 

 

Op 1 mei 2020, exact 80 jaar nadat KNBB district Oss is opgericht, staat er een nieuw 

bestuur. 

Uit het archief blijkt dat ook in de beginfase van de opgerichte Osse centrale commissie (later 

district Oss) niet alles als vanzelfsprekend goed ging.  

Dit jaar 2020, kreeg de hele wereld te maken met een ongekende corona pandemie, dusdanig dat 

iedereen in een soort lock down terechtkwam en ook de biljartsport volledig tot stilstand kwam. 

Tot overmaat van ramp werd district Oss met slechts twee bestuursleden onbestuurbaar. Op de 

brandbrief aan de voorzitters van de verenigingen kwam, heel teleurstellend, nauwelijks reactie. 

Gelukkig hebben twee oud bestuursleden, Jeannette Habraken en Richard Vos besloten terug te 

keren.  Omdat vanwege de corona lock down, geen mogelijkheid bestaat een algemene 

ledenvergadering te organiseren, is de unieke situatie geboren dat alle verenigingen verzocht is met 

positieve instemming te reageren. 

Het verheugt ons dat de reacties van 27 van de 39 verenigingen allemaal positief zijn en hierdoor 

een ruime meerderheid van 70 procent is behaald. Dit betekent dat het district, exact 80 jaar na de 

oprichting, gefeliciteerd mag worden met een nieuw bestuur en uit mag kijken naar het nieuwe 

seizoen. 

Met uw instemming bestaat het nieuwe bestuur uit: 

Voorzitter: Jeannette Habraken 

Secretaris: Richard Vos 

Penningmeester: Jan-Hein Clement 

Coördinator Breedtesport; Rob van ’t Hul 

https://photos.app.goo.gl/N8gJ8AUPNAv3pw4G8


Het laatste seizoen voor district Oss?  

Update: een aantal verenigingen hebben positief gereageerd op de nieuwe mensen in het bestuur. 

Helaas hebben een aantal besturen van verenigingen nog verzaakt te reageren. Hopelijk begrijpt 

men dat dit zeer gewenst is. Einde van deze week verneemt u een definitief besluit.  

 

We kunnen wel plannen maken voor het nieuwe 

seizoen maar dan moet district Oss wel blijven 

bestaan. Alle verenigingen hebben de brief 

"Seizoen 2019-2020 het laatste seizoen voor 

district Oss?" ontvangen.  

Het is voorstelbaar dat nieuwe bestuursleden niet 

zomaar in de rij staan maar het was toch wel de 

verwachting dat de meeste verenigingen met een 

reactie zouden komen.  

Het diep trieste resultaat: slechts één vereniging en enkele leden hebben gereageerd. 

Het interim districtsbestuur bestaande uit nog maar twee bestuursleden is ernstig teleur gesteld in de 

betrokkenheid.  

Beste verenigingen en leden van district Oss, denk eens goed na over de toekomst van ons district. 

Gelet op de urgentie is het vinden van kandidaten vóór 26 april een must om tijdig de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen te waarborgen. 

Nu de lokaliteiten vanwege de corona pandemie gesloten zijn, moeten we de mooie biljartsport 

missen.  

Dit seizoen worden de pk’s en team wedstrijden niet meer vervolgd, heel erg jammer. 

Biljartliefhebbers rekenen er nu op, medio september weer in KNBB verband, te kunnen biljarten.   

Zonder voorzitter en bestuursleden gaat dit echt niet lukken. De tijd dringt! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biljarttafel een bron van besmetting ? 

 

Angst wordt al sinds de oudheid aangemerkt als 

een slechte raadgever en ook tijdens de 

Coronacrisis heerst de angst als een vorst over een 

grote meerderheid van de bevolking. 

Die angst is terecht, want het virus is letterlijk en 

figuurlijk levensgevaarlijk. Is het in het licht 

daarvan reëel om te denken/hopen dat wij snel 

weer aan de biljarttafel kunnen staan en brengen 

wij daarmee onszelf en anderen in gevaar? 

Het antwoord kan wat mij betreft heel kort zijn: 

ja.  Lees het volledige artikel 

De overgrote meerderheid van de biljarters is 55+ als het al niet 60+ is. Daarmee behoort ‘de 

biljarter‘(m/v) tot de risicogroep en als er ook nog ‘onderliggende’ medische problemen zijn, is bij 

een eventuele besmetting het leed niet te overzien. Daar kan geen protocol tegenop. 

Protocol Biljarten 

 

Leidraad om in de toekomst biljarten op een 

beheerste en veilige manier te organiseren. Input is 

welkom! Op 21 april heeft premier Rutte uitgebreid 

toegelicht hoe de huidige situatie is in Nederland ten 

aanzien van de coronacrisis. 

Voor de sportwereld zijn een aantal specifieke zaken 

benoemd welke versoepeling nu alleen nog geldt 

voor de buitensport. Betekent dat er in ieder geval tot 

20 mei niet gebiljart kan worden. Lees verder . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Algemeen/Biljarttafel_een_bron_van_besmetting.pdf
https://www.knbb.nl/nieuws/protocol-biljarten?fbclid=IwAR3giVDSqqxFahwrnG0GrTI7_4NgPA0WCvQsAtakY_DIbZuFw-WrUtSdu5U


Seizoen 2019-2020 het laatste seizoen voor district Oss? 

 

Al eerder hebben wij u bericht over het feit dat het 

districtsbestuur op dit moment, bestaat uit slechts 

twee personen.  

Indien er niet snel iets gebeurt, stevent district Oss 

af op een gewisse dood. 

 

Vóór aanvang van het nieuwe seizoen zullen tenminste de volgende vacatures nog ingevuld moeten 

worden: 

o Voorzitter (vacant) 

o Communicatie & organisator evenementen (vacant) 

Wij gaan er dan vanuit dat u zult instemmen met de (her-)benoeming van 

- Coördinator Arbiters en Breedtesport (Rob van ’t Hul, herkiesbaar) 

- Penningmeester (Jan Hein Clement, herkiesbaar) 

- Secretaris (Richard Vos, kandidaat) 

- Wedstrijdleider Landscompetitie (Arno van Rossum, kandidaat) 

- Jan Dunk moet om medische redenen helaas zijn taken neerleggen, maar blijft op de achtergrond 

nog actief waar nodig.  

Wij doen een appèl op alle verenigingsbesturen om snel de koppen bij elkaar te steken en heel goed 

na te denken over mogelijke kandidaten voor de bovenstaande posten. 

De situatie is urgent. Allereerst moeten de opgaven voor de landscompetitie 20/21 vóór 1 juni naar 

de KNBB. Daarnaast, als er geen volledig bestuur komt, zal het district op moeten gaan in een 

buurdistrict (als die buren dat willen). Dat betekent: verder rijden op competitie-avonden, maar 

waarschijnlijk helemaal geen competitie in 20-21; de opzet van zo’n nieuwe competitie vergt veel 

tijd. 

  

Nogmaals: pijnig met uw bestuur de hersenen over het bovenstaande en help uw district om voort te 

blijven bestaan en vooral uzelf. Gelet op de urgentie is het vinden van kandidaten vóór 26 april een 

must om tijdig de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen te waarborgen 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob van ’t Hul 

Jan-Hein Clement 

Sec.knbb.oss@gmail.com 

 

N.B. Aangezien wij uiteraard op korte termijn geen ALV kunnen organiseren beschouwen wij 

Richard Vos, vooruitlopend op uw instemming, als lid van het districtsbestuur. 

Ook de benoeming van Arno van Rossum (geen lid van het bestuur) beschouwen wij, vooruitlopend 

op uw instemming, als akkoord. 

  



Einde seizoen definitief 

 

Seizoen 2019-2020 nietig verklaard. 
 

Het Corona-virus hakt er hard in en wij hopen 

dat u allen deze crisis en maatregelen goed 

doorstaat maar vooral gezond blijft, en in geval 

van klachten deze slechts mild zijn. Ook leven 

wij mee met onze locatiehouders en ook voor 

hen hopen wij dat de crisis niet te lang 

aanhoudt. 

 

De KNBB heeft – om voor iedereen duidelijke redenen - moeten besluiten om de competitie voor 

het seizoen 2019-2020 te beëindigen en nog eventueel te spelen wedstrijden te annuleren. Wat 

betekent dit voor de landscompetitie in ons district, dus voor u en uw team? 

Lees hier de volledige brief 

Deze brief is verstuurd aan alle voorzitters van de verenigingen van district Oss 

 

Bestuurscrisis district Oss 2020 
 

Helaas hebben Rob van 't Hul en Jan-Hein Clement het vertrouwen in de voorzitter van het bestuur 

moeten opzeggen. 

Veel leden van het district  hadden al gemerkt dat communicatie moeizaam verliep en ondanks 

verwoede pogingen is hierin geen verbetering gekomen 

Een brief met daarin de redenen is gisteren naar alle voorzitters van de verenigingen gestuurd.  

 

Dringend beroep op betrokken leden van district Oss 
 

Er wordt een beroep gedaan op betrokken en gemotiveerde leden, zich te melden.  

Om weer tot een enthousiast bestuur te komen, hetgeen u steeds vanzelfsprekend vond, zullen 

meerdere mensen hard nodig zijn.  

De bestuursleden Jan Hein Clement en Rob van ’t Hul willen tot het einde van het seizoen de 

lopende zaken afwikkelen.  

U zult begrijpen dat ze dit niet kunnen continueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Bestuur/Einde_Competitie_-_def.pdf


Alle wedstrijden, competities & toernooien onder auspiciën KNBB 

stilgelegd 
 

Update 26 Maart 2020 

Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken 

doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele 

tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, 

verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden.  

Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed 

zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze 

maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities 

en toernooien binnen de vier secties. 

 

Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de 

besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren. 

Volledig website KNBB Carambole: https://www.carambole.nl/nieuws/alle-wedstrijden-

competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd 

 

Update 23 maart 2020 

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen 

afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen 

besluit van het bondsbestuurbom alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de 

KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni. 

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle 

lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind 

van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd. 

 

Nieuws pagina KNBB Carambole: http://knbb-oss.nl/index.php/organisatie/19-knbb-oss/nieuws/81-

nieuws-knbb 

 

 

Website, PR en communicatie nieuws 
 

Mogelijk zult u (nog) weinig gemerkt hebben van het ontbreken van uitslagen. Helaas maken we 

ernstig zorgen aangezien uitnodigingen en uitslagen van wedstrijden via de officiële weg structureel 

wegblijven. We voelen ons hiervoor verantwoordelijk maar hebben er helaas geen invloed op.  

Deze mededeling willen we u niet onthouden, zodat u weet dat het niet aan ons ligt. 

Sedert de gewestelijke wedstrijdleider noodgedwongen heeft moeten terugtreden ontbreken de 

uitslagen op de gewestelijke website. 

Update: inmiddels heeft uw webmaster contact gehad met de nieuwe gewestelijke wedstrijdleider 

en zijn de uitslagen van gewestelijke finales beschikbaar. 

Zie uitslagen gewest midden Nederland 

Nationale voorwedstrijden en Nederlandse kampioenschappen, bereiken ons nooit. We zijn 

afhankelijk van spelers, belangstellenden of moeten zelf op speurtocht op het internet. De uitslag 

van de districtsfinale driebanden groot is bij ons ook nog niet bekend. 

Vragen waarom u niets heeft gehoord over de Kampioenschappen van Oss dient u bij het 

secretariaat neer te leggen. 

 

 

 

https://www.carambole.nl/nieuws/alle-wedstrijden-competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd
https://www.carambole.nl/nieuws/alle-wedstrijden-competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd
http://knbb-oss.nl/index.php/organisatie/19-knbb-oss/nieuws/81-nieuws-knbb
http://knbb-oss.nl/index.php/organisatie/19-knbb-oss/nieuws/81-nieuws-knbb


Aftreden bestuurslid Bart van Driel  
 

Beste mede-biljarters van district Oss, 

Wegens persoonlijke redenen heeft onze secretaris Bart van Driel besloten om zijn functie binnen 

het bestuur van ons district neer te leggen. Bij ons aantreden vorig jaar december was Bart het enige 

bestuurslid met ervaring vanuit het oude bestuur. We zijn hem dankbaar dat hij zich toen heeft over 

laten halen om door te gaan. Bart gaat zijn prioriteiten nu ergens anders leggen. We respecteren dit 

besluit en wensen hem verder het allerbeste! De functie van secretaris zal tijdelijk worden 

overgenomen door de voorzitter. Dit vertrek betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe 

secretaris, om zo het ontstane gat op te vullen. We nodigen geïnteresseerden van harte uit om zich 

te melden bij ons. 

Met vriendelijke groeten namens jullie bestuur, 

Jan-Hein Clement 

Rob van het Hul 

Patrick de Jager 
 

Het nieuwe biljartseizoen 2019 
  

Het nieuwe biljart seizoen Sommigen van ons zijn nog aan het genieten van een welverdiende 

vakantie en anderen hebben het er, helaas, al weer opzitten. Ook het district Oss heeft niet 

stilgezeten en zijn de afgelopen weken al weer druk doende geweest om het competitierooster voor 

het komende seizoen weer sluitend te krijgen en ook het PK rooster is weer helemaal ingevuld. De 

aftrap van het nieuwe PK seizoen gebeurt dit jaar op 22 augustus. Dan komen de driebanders in 

actie die gaan proberen om zo ver mogelijk te komen in de strijd om het kampioenschap. Van 22 

t/m 24 augustus wordt er door 11 deelnemers gestreden om 8 plekken die recht geven op deelname 

aan de districtsfinale. Het betreft hier de 3e klas driebanden klein (0,250 –0,400).Er is een 

beurtenlimiet van 50 en er wordt gespeeld op interval. Bij het online gaan van deze nieuwsbrief 

waren de intervallen nog niet bekend, dus hou de website van de KNBB district Oss ( www.knbb-

oss.nl)  nauwlettend in de gaten. Er wordt gespeeld bij BC Zeeland in Zeeland en bij Jong geleerd in 

Volkel. De acht best geplaatste spelers gaan door naar de districtsfinale en die wordt gespeeld van 

19 t/m 21 september bij BV Uden te Uden. 

Wij wensen alle deelnemers (sters) veel succes en sportieve strijd) 

  

Jaarvergadering prima bezocht  
 
Het sinds december aangetreden bestuur mocht zich verheugen in grote belangstelling. In het kort 

een paar punten die aan de orde zijn geweest. 

- Voorzitter Patrick Jagers heeft een presentatie gegeven waarin hij schetst hoe het district er over 5 

jaar uit zal zien als er niets verandert. Conclusie is - los van de sportaspecten - dat we in 2023 

zodanig financieel hebben ingeteerd dat een kritische grens wordt onderschreden. 

- In het kader daarvan - eerste aanzet - heeft de vergadering besloten dat het inschrijfgeld voor PK's 

van 8 naar 10 euro gaat met ingang van seizoen19-20; een verhoging van de teamgelden wordt 

voorzien voor seizoen 21-22. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden om sponsoringgelden 

binnen te halen. 

- Bijna alle PK's zullen vanaf komend seizoen op Interval worden gespeeld. Klik hier voor de 

tabellen. 

- Voor de teamcompetitie gaan we terug naar één tabel, de landelijke, ondanks de nadelige effecten 

voor de spelers met een lager gemiddelde per klasse. Deze tabel staat al op deze website. Klik hier 

- Nu al vast gewaarschuwd: in de volgende jaarvergadering zullen er een nieuwe secretaris en een 

nieuwe wedstrijdleider landscompetitie moeten zijn. Bart van Driel en Jan Dunk treden dan terug. 

- Het allerleukste van de vergadering (aldus Jan Dunk): de huldiging van de teams die 

districtskampioen zijn geworden. Foto's volgen. 



  

Algemene ledenvergadering (17 april 2019) 

 

Hierbij nodig ik U uit voor de algemene ledenvergadering van de KNBB, district Oss. Deze vindt 

plaats op woensdag 15 mei om 20:00 uur bij Thekes,  Alard Van Herpenplein 9 5373 AH te 

Herpen. De agenda, geloofsbrief en notulen zijn toegevoegd als bijlage, evenals de finales en 

organisatie van de Pk’s. Mocht u punten voor de rondvraag willen inbrengen dan hoor ik dit graag 

vóór aanvang vergadering of tijdens de pauze. 

Extra aandacht punt: Graag voor 11 mei aangeven welke PK jullie willen organiseren! 

Lees goed de bijlage “Organisatie Pk’s”  

 

Van het bestuur (14 januari 2019) 

 

Hoe eerlijk is het?, 
Bij het bestuur zijn een aantal reacties binnengekomen op het spelen van PK’s en de indeling van de 

districtsfinales. 

Het ging/gaat dan met name om het aantal deelnemers (9) welke zijn geplaatst zonder dat er echter 

voorwedstrijden hebben plaatsgevonden. 

Een aantal personen spreekt zelfs van competitievervalsing. 

  

Buitengewone Algemene Leden Vergadering 
 

  

Foto's van de bijeenkomst  

  

District Oss heeft op 12 december 2018 een nieuwe bestuur  
 
Onder leiding van bemiddelaar en oud voorzitter Rémi Janssen werd de situatie uiteengezet. Na een 

intensieve speurtocht werden de volgende nieuwe leden onder luid applaus naar voren geroepen. De 

nieuwe voorzitter is Patrick de Jager van BV Jong geleerd uit Volkel. Secretaris blijft Bart van Driel 

eveneens Jong Geleerd. Penningmeester wordt Jan Hein Clement van BV Kerkzicht uit Nuland en 

de nieuwe functie coördinator Breedtesport gaat Rob van ’t Hul bekleden. Rob is sinds kort 

woonachtig in Megen en lid van BV de Vriendschap. De coördinator breedtesport neemt de 

wedstrijdleider PK, competitieleider teams en de arbitrage onder zijn hoede. Tevens is hij 

afgevaardigde naar het gewest. 

Afscheid werd genomen van bestuursleden Johnny van de Camp en Jan Dunk die beide hun 

functies respectievelijk wedstrijdleider PK en competitieleider teams blijven doen. Richard Vos 

neemt eveneens na drie jaar afscheid als bestuurslid. 

https://photos.app.goo.gl/kAvRKJJ91zkbjhbh7
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Bestuur/181212-021_web.jpg
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Bestuur/181212-019_web.jpg


Een speciaal woord van dank werd door de kersverse voorzitter de Jager, gericht aan Joop Kampert 

die naast penningmeester sedert enkele jaren ad interim voorzitter was. Joop was sinds 2007 en tot 

heden het langst zittend bestuurslid. 

De nieuwe voorzitter sprak een woord van dank uit aan Rémi Janssen voor zijn inzet als 

bemiddelaar. Patrick de Jager bedankte de aanwezige verenigings bestuurders maar betreurde 

tevens de matige belangstelling van de afwezige verenigingen. 

Op de reguliere jaarvergadering vergadering in mei 2019, verwacht het nieuwe bestuur de plannen 

voor de komende jaren uiteen te zetten. Een van de gewenste acties is het uitwerken van het rapport 

dat de commissie communicatie nog bij het vorige bestuur heeft neergelegd. 

De webpagina's van het bestuur en vrijwilligers zijn aangepast, gsm en email volgen. 

Zie uitnodiging  

 

Buitengewone Algemene Leden Vergadering  
 

Datum: 12 december 2018 om 20.00 uur 
  
Locatie: D’n Iemhof Sterrebos 50 5344 AN Oss 

Alle verenigingsbesturen hebben onderstaande uitnodiging ontvangen. Er wordt vereist dat alle 

verenigingen aanwezig zullen zijn. 

  

Geacht bestuur, 

  

Zoals u weet heeft ons district sinds 24 september j.l. geen volwaardig bestuur meer. Wij hebben u 

al aangekondigd dat we het daarvoor noodzakelijk achten in een buitengewone algemene 

ledenvergadering samen te komen. 

  

Het bespreken van de ontstane situatie en van de mogelijkheden tot oplossing staat als enig punt op 

de agenda. Mocht u andere punten willen aandragen dan verzoek ik u deze tijdig – tot uiterlijk 

maandag 3 december – te melden bij onze secretaris, Bart van Driel. Het bestuur 

zal dan beoordelen of dit punt op de agenda kan worden geplaatst of wordt doorgeschoven naar de 

reguliere ALV in mei 2019. Mocht U punten naar voren willen brengen voor de rondvraag dan 

geldt daarvoor hetzelfde: in ieder geval uiterlijk maandag 3 december. 

Het belang van deze vergadering vereist dat u allen aanwezig bent, dat spreekt vanzelf. Wij rekenen 

zonder meer op uw aller komst. 

 

Namens het bestuur, 

Rémi Janssen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knbb-oss.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=28:bestuurstafel&catid=11:organisatie


Mededeling namens het bestuur 
 

Helaas heeft het bestuur van het district Oss moeten concluderen dat verdere samenwerking met 

elkaar niet meer lukt. Om die reden hebben alle bestuursleden hun functie neergelegd. Meteen moet 

daarbij gezegd dat de competitieleider Jan Dunk en leider PK's, Johnny van de Camp, hebben 

aangegeven dat zij hun werkzaamheden gewoon zullen voortzetten. De nieuwe situatie zal uiteraard 

aan de algemene ledenvergadering moeten worden voorgelegd. Deze vergadering zal medio 

december bijeen worden geroepen. Om de vergadering voor te bereiden en om de lopende zaken 

soepel doorgang te laten vinden heeft het bestuur aan Rémi Janssen, oud voorzitter, gevraagd om 

hierbij behulpzaam te zijn. 

Alle aftredende bestuursleden hebben zich bereid verklaard om, onder begeleiding van Rémi, de 

noodzakelijke werkzaamheden te  blijven verrichten die noodzakelijk zijn tot aan de geplande 

ledenvergadering, waar een nieuw bestuur zal moeten worden gekozen. 

 

Voor alle biljarters in het district: hoewel het bestuur aftredend is, wordt ervoor gezorgd dat 

de spelers er niets van merken. 
  

Jaarvergadering district Oss 2018 
 

  

Net Mis 6 met Joop Hendriks trofee / Bestuur district 

 

 

Huldiging Nederlands kampioen Ruud van Loosbroek / Druk bezochte jaarvergadering 
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Jaarvergadering district Oss 2018   (Zie nieuwsbrief 34 week 16) 

De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 15 mei 2018 

Mocht U kandidaten voor de bestuur vacatures (voorzitter én/of bestuurslid algemeen) willen 

voordragen, dan kan dit tot 7 dagen vóór de vergadering. 

Het bestuur op zoek naar ’n vervanger voor Hans van Erp ( P.R. man ), die o.a. de wedstrijd 

verslagen aanlevert voor de website. Hans heeft aangegeven te stoppen . . 

Wij stellen het op prijs wanneer u ons vooraf laat weten, indien uw vereniging niet aanwezig kan 

zijn.  

Toelichtingen bij agendapunt 7:  

Bestuur wil graag weten hoe de leden ervaren hebben om het programmaboekje te moeten missen 

en hun info heeft verkregen via de website, en/of er veranderingen noodzakelijk zijn om de info te 

verkrijgen. 

Het programmaboekje kostte het district  nl. veel geld en een enorme berg werk.  

Doordat:  

- teams gaandeweg de competitie vaak gewijzigd worden,  

- de gemiddeldes veranderen, dus ook de partijlengte  

- de speelvolgorde verandert  

- het wedstrijdprogramma veel veranderingen kent  

- alle info staat tenslotte op www.knbb-oss.nl, evenals de aanvullende reglementen en finales. 

Agenda 

01. Opening  

02. Notulen vergadering van 9 mei 2017 

03. Verslag Penningmeester en begroting 2018/2019  

04. Verslag kas controle commissie en benoeming kas controle commissie 2019 

05. Bestuursverkiezingen (nog steeds vacant de VOORZITTER) 

06. Mededeling Wedstrijdleider Landscompetitie Jan Dunk 

07. Evaluatie afschaffen programmaboekje 

08. PAUZE 

09. Huldiging District Kampioenen Landscompetitie 2017-2018 + uitreiking JOPIE HENDRIKS 

TROFEE en evt. Huldiging Nationaal Kampioenen 

10. Persoonlijke Kampioenschappen + toewijzen Finales 

11. Rondvraag (graag indienen uiterlijk 8 mei) 

12. Sluiting      

 

Dispensatie aanvraag 
 

Iedereen die beperkt is om te kunnen biljarten kan via het bestuur 'n verzoek indienen voor 

ontheffing (Dispensatie) om de voeten aan de grond te moeten hebben. Dit uiteraard met gegronde 

redenen. Verzoek gaat dan naar de KNBB voor goedkeuring/beoordeling. Graag gericht aan mij. 

Bart van Driel   

secretaris KNBB District Oss  

 

 

 

 

 

 

http://www.knbb-oss.nl/


Jaarvergadering district Oss 2017 

 
Algemene ledenvergadering KNBB district Oss, lokatie D'n Iemhof Oss: een fotoreportage  

 

  

      
Het verslag in Biljart Totaal editie juni 2016: 

  

Na negen jaar vertrek als voorzitter district Oss 
 

Remi Janssen laat leegte achter 
  

Remi Janssen heeft als voorzitter van de KNBB District Oss afscheid genomen als voorzitter. Hij 

heeft het district negen jaar in deze functie geleid. Het district, dat vorig jaar ook al Henry Thijssen 

na veertien jaar activiteit uity het bestuur zag stappen, heeft nog geen opvolger voor Janssen. 

In zijn afscheidspeech benadrukte Remi Janssen dat in vergelijking met zijn start in 2007 het 

ledental van district Oss weer stabiel is geworden. Het district telt 735 leden, verdeeld over ruim 

veertig verenigingen. Dat het jeugdbiljarten steeds minder wordt is volgens Remi Jansen jammer. 

Wat dat betreft heeft hij grote bewondering voor Peter Huvenaars. ,,Het is bij hem rennen, springen, 

vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’’. 

  

Remi Janssen: ,,Wel ben ik in toenemende mate teleurgesteld geraakt over de wijze waarop het 

bestuur van de KNBB of het bondsbureau actief helpt de sport en de vrijwilligers daarin te 

ondersteunen. Des te meer waardering en dank voor de samenwerking met de mensen die op 

gewestelijk niveau en op districtsniveau er voor zorgen dat steeds weer zaken doorgang vinden’’. 

  

,,Ik dank dan ook allen waarmee ik heb samengewerkt, de huidige bestuursleden, wedstrijdleiders in 

heden en verleden maar ook degenen die iets minder in het middelpunt staan, maar wel belangrijk 

zoals de arbiterscoördinatoren door de jaren heen, de websitecoördinator en onze PR-functionaris. 

Ook de wedstrijdleider van het gewest ben ik dank verschuldigd voor de prettige samenwerking’’. 

  

Remi Janssen deed tenslotte nog een oproep. ,,De afgelopen jaren heb ik heel prettig samengewerkt 

met ‘enigszins gestoorde’ biljarters, die behalve lid van het districtsbestuur, zelf fanatiek hun sport 

beoefenen en zonder uitzondering ook bij hun eigen vereniging in het bestuur zitten. Kortom, 

mensen die bijna geen tijd hebben om te slapen. Maar áls ze op bed liggen dan dromen ze ervan dat 

ze niet alleen maar aangesproken worden als er gedonder is, maar dat ze af en toe ook eens horen: 

‘Kunnen we soms ergens mee helpen’’? Mijn oproep aan jullie: laat ze niet alleen, laat die droom 

uitkomen’’! 

 

https://goo.gl/photos/LYytjmeN18hyh133A
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Reacties op: Bestuur KNBB district Oss luid de noodklok 

Zo vlak voor Kerst is deze melding er als een bom ingeslagen. Op facebook werd maar liefst 6 keer 

gedeeld en hebben daardoor bijna 800 mensen deze tekst bekeken. District Oss zit serieus in de 

problemen indien er geen vrijwilligers zich melden. We gaan er van uit dat het indruk heeft 

gemaakt en hopen van ganze harte dat er belangstelling komt voor een bestuursfunctie. 

 

Geachte leden, 

Het bestuur van de KNBB Oss doet een dringend beroep op jullie 

allen! 

Zoals jullie allemaal weten is in mei jongsleden Rémi Janssen teruggetreden als voorzitter van het 

district Oss. Tot op heden is er helaas nog niemand gevonden die deze functie op zich wil nemen.  

De penningmeester neemt deze functie nu tijdelijk waar en zit hierdoor noodgedwongen met een 

dubbele functie.  

Een jaar eerder is vice voorzitter Henry Thijssen afgetreden, die meerdere functies onder zijn hoede 

had. Die functies zijn verdeeld onder de huidige bestuursleden, bij de coördinatoren en 

webbeheerder. Zeker omdat één van de bestuursleden óók de functie competitieleider teams 

bekleed, is hier de huidige situatie niet rooskleurig en is ten minste één bestuurslid zeer welkom. 

Tijdens de jaarvergadering van het afgelopen jaar is u medegedeeld dat in mei van het komende jaar 

ook secretaresse, Jeannette Habraken uit het bestuur stapt.  

Wij hoeven jullie dus niet uit te leggen dat er dan een bijzonder moeilijke situatie ontstaat. 

Een bestuur zonder voorzitter én secretaris is onwerkbaar. 

Derhalve doet het bestuur van het district Oss een dringend beroep op al haar actieve leden. 

Hebt u tijd en/of interesse om één van deze functies in te vullen of kent u iemand die dit zou kunnen 

en willen, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.  

De ledenvergadering staat gepland in mei en wij hopen dan, dat er weer een compleet bestuur achter 

de tafel mag zitten om jullie belangen te mogen behartigen. 

Wij kunnen het niet alleen maar samen kunnen we veel!!! 

Namens het bestuur en medewerkers van KNBB district Oss 

 

 

 



Van de bestuurstafel 

Dit is de eerste “bestuurstafel” van het bestuur zonder voorzitter. 

Sinds het aftreden van onze voorzitter tijdens de mei vergadering hebben wij als bestuur twee bijeenkomsten 

gehad. Om jullie te informeren over wat er zoal besproken is deze bestuurstafel. 

Allereerst . . de nieuwe competitie die door Jan Dunk samen met Piet Tilders is gerealiseerd. Na veel 

voorbereidingen bleek de Wedstrijdgenerator 2.0 onvoldoende te functioneren waardoor het aloude DOS-

programma Puzzel weer uit de mottenballen gehaald moest worden. 

Ook het programmaboekje is er gekomen, en zoals altijd: je controleert de proefdruk met zijn allen en nog 

sluipen er foutjes in. Maar het blijft mensenwerk. 

Daarnaast is er binnen het bestuur gesproken over de taakverdeling binnen het bestuur; wie wat het komende 

jaar gaat doen. Voor mij als secretaris is dat niet moeilijk; mijn werk blijft het zelfde. Maar Joop Kampert 

gaat de komende tijd ook optreden als interim voorzitter en Richard Vos als vice voorzitter (a.i.). 

Toch blijven wij hopen op een nieuwe voorzitter of in ieder geval uitbreiding van het bestuur. Mede omdat ik 

als secretaris volgend jaar in mei ook stop. 

Ook het Kampioenschap van Oss is een onderwerp van gesprek: we vragen of er ideeën zijn waardoor dit 

kampioenschap aantrekkelijker zou kunnen worden voor zowel de spelers als publiek. We zullen er alles aan 

doen om het KvO ook dit jaar weer te realiseren, maar we willen graag wat input van de spelers uit het 

district Oss. 

Dan is ook het tekort aan arbiters een bron van zorg. Maar onze grootste aandacht gaat uit naar de 

verminderende bereidheid om te komen tellen en schrijven binnen de verenigingen als deze een 

voorwedstrijd krijgen toegewezen. Om de druk binnen deze verenigingen te verlichten hebben wij als bestuur 

besloten om dit jaar alle deelnemende spelers te vragen om te schrijven tijdens de voorwedstrijden. Hierdoor 

kan het aantal schrijvers en tellers met de helft worden verminderd.  

Dit zal het komende jaar een proefjaar zijn en zal op de mei vergadering als agenda punt worden besproken. 

Onze volgende vergadering staat gepland voor 21 september 2016 mocht iemand een punt van aandacht 

hebben dan horen wij het graag. 

Jeannette Habraken 

Secretaris KNBB District Oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rémi Janssen in de publiciteit 

Tijdens de jaarvergadering van 10 mei nam Rémi 

Janssen afscheid als voorzitter van district Oss. 

Zowel de Biljartballen als Biljart totaal hadden 

aandacht voor het afscheid van Rémi Janssen. 

Het verslag in de Biljartballen: Tijdens de 

jaarvergadering werd Rémi Janssen door 

penningmeester Joop Kampert bedankt voor negen 

jaar als voorzitter van het district Oss. En voor alles 

wat er onder zijn leiding in die jaren is bereikt. In 

vergelijking met de start in 2007 is Oss een stabiel 

district geworden. Ongeveer 735 leden en ruim 40 

vereniging zijn prachtige getallen, tegen de tendens 

in. 

Er is nu stabiliteit maar helaas moet het district, 

hopelijk tijdelijk, zonder voorzitter verder. Er heeft 

zich tot op heden geen opvolger gemeld. Tekst Jan 

Rosmulder 

Het verslag in Biljart totaal 
 

Jaarvergadering 10 mei 2016 

 

Tijdens de jaarvergadering werden de districtskampioenen in de diverse competities 

gehuldigd. 

C1 Kerkzicht 2 

C2 SOKO tevens winnaar Jopie Hendriks trofee 

C3 Touché 6 

C4 De Vriendschap 4 

B1 Net Mis 3 

B2 BC Reek 

De foto's van de kampioenen en uitslagen 
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Voorzitter Rémi Janssen neemt afscheid als bestuurder 2016 

Tijdens de jaarvergadering van 10 mei nam Rémi Janssen afscheid als voorzitter van district 

Oss. Zowel de Biljartballen als Biljart totaal hadden aandacht voor het afscheid van Rémi 

Janssen. 

Het verslag in de Biljartballen: 

Tijdens de jaarvergadering werd Rémi Janssen door penningmeester Joop Kampert bedankt 

voor negen jaar als voorzitter van het district Oss. En voor alles wat er onder zijn leiding in 

die jaren is bereikt. In vergelijking met de start in 2007 is Oss een stabiel district geworden. 

Ongeveer 735 leden en ruim 40 vereniging zijn prachtige getallen, tegen de tendens in. Er is 

nu stabiliteit maar jammer genoeg, ondanks de vele inspanningen van jeugdconsul Peter 

Huvenaars, wordt het jeugdbiljarten steeds minder. Helaas moet het district, hopelijk 

tijdelijk, zonder voorzitter verder. Er heeft zich tot op heden geen opvolger gemeld.  

Het verslag in Biljart Totaal editie juni 2016: Het verslag in Biljart totaal 
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Na negen jaar vertrek als voorzitter district Oss 

Remi Janssen laat leegte achter 

Remi Janssen heeft als voorzitter van de KNBB District Oss afscheid genomen als 

voorzitter. Hij heeft het district negen jaar in deze functie geleid. Het district, dat vorig jaar 

ook al Henry Thijssen na veertien jaar activiteit uity het bestuur zag stappen, heeft nog geen 

opvolger voor Janssen. 

In zijn afscheidspeech benadrukte Remi Janssen dat in vergelijking met zijn start in 2007 

het ledental van district Oss weer stabiel is geworden. Het district telt 735 leden, verdeeld 

over ruim veertig verenigingen. Dat het jeugdbiljarten steeds minder wordt is volgens Remi 

Jansen jammer. Wat dat betreft heeft hij grote bewondering voor Peter Huvenaars. ,,Het is 

bij hem rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’’. 

Remi Janssen: ,,Wel ben ik in toenemende mate teleurgesteld geraakt over de wijze waarop 

het bestuur van de KNBB of het bondsbureau actief helpt de sport en de vrijwilligers daarin 

te ondersteunen. Des te meer waardering en dank voor de samenwerking met de mensen die 

op gewestelijk niveau en op districtsniveau er voor zorgen dat steeds weer zaken doorgang 

vinden’’. 

,,Ik dank dan ook allen waarmee ik heb samengewerkt, de huidige bestuursleden, 

wedstrijdleiders in heden en verleden maar ook degenen die iets minder in het middelpunt 

staan, maar wel belangrijk zoals de arbiterscoördinatoren door de jaren heen, de 

websitecoördinator en onze PR-functionaris. Ook de wedstrijdleider van het gewest ben ik 

dank verschuldigd voor de prettige samenwerking’’. 

Remi Janssen deed tenslotte nog een oproep. ,,De afgelopen jaren heb ik heel prettig 

samengewerkt met ‘enigszins gestoorde’ biljarters, die behalve lid van het districtsbestuur, 

zelf fanatiek hun sport beoefenen en zonder uitzondering ook bij hun eigen vereniging in 

het bestuur zitten. Kortom, mensen die bijna geen tijd hebben om te slapen. Maar áls ze op 

bed liggen dan dromen ze ervan dat ze niet alleen maar aangesproken worden als er 

gedonder is, maar dat ze af en toe ook eens horen: ‘Kunnen we soms ergens mee helpen’’? 

Mijn oproep aan jullie: laat ze niet alleen,  laat die droom uitkomen’’! 

Fotoreportage Jaarvergadering door Coby Kampert 
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Voorzitter gezocht! 

Het district Oss van de KNBB zoekt kandidaten die zich op de jaarvergadering van 10 mei 

aanstaande verkiesbaar willen stellen als opvolger van onze voorzitter. Het is 

vanzelfsprekend dat de kandidaten affiniteit moeten hebben met onze sport. Maar minstens 

zo belangrijk achten wij communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Dat zou kunnen 

blijken uit eerdere voorzitterschappen of in de beroepservaring van zo'n kandidaat. De 

voorzitter besteedt zijn tijd ongeveer als volgt: 

Voorbereiden en voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering (samen met de 

secretaris) 

Voorbereiden en voorzitter van de jaarlijkse ledenvergadering 

Actief deelnemen aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de KNBB, zowel op landelijk als 

op gewestelijk niveau 

Huldigen van winnaars van districts- of regiofinales 

Daarnaast is de voorzitter informeel actief als vraagbaak, steun van de wedstrijdleiders en 

ziet toe op de publicaties en externe communicatie van de KNBB District Oss. Ook is er 

geregeld contact met de voorzitters van de buurtdistricten. Zoals voor alle bestuursfuncties, 

geldt een zittingsperiode van 3 jaar. 

Meer details kan de huidige voorzitter natuurlijk geven. Neem daartoe gerust contact op. 

Ook wil het bestuur graag attent gemaakt worden op mogelijke kandidaten. Daarvoor is 

eveneens de vertrekkende voorzitter, Rémi Janssen, degene die u daarvoor moet benaderen. 

Als u echter een ander lid van ons enthousiaste bestuursteam treft, is dat ook prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aandacht afscheid van Henry Thijssen in de Biljartballen en Biljart 

totaal 2015 
 

 

 



Indrukwekkende staat van dienst 

Afscheid Henry Thijssen als bestuurslid district Oss  

In de jaarvergadering van het district Oss werd afscheid genomen van bestuurslid Henry Thijssen. 

Voorzitter Rémi Janssen refereerde in zijn speech aan de vele verdiensten die Thijssen heeft gehad 

voor de biljartwereld in het algemeen en het district Oss in het bijzonder. In dit district stopte hij na 

twaalf en een half jaar als bestuurslid. Thijssen was vice voorzitter, arbiterszaken, jeugdzaken, 

public relations, webmaster, organisator en wedstrijdleider kampioenschappen van Oss etc. In totaal 

heeft Henry Thijssen er vier en dertig jaar taken en ervaring in de biljartsport, waarvan achttien jaar 

in district Oss, op zitten. Werkelijk alle functies die je maar kan bedenken heeft hij bekleed. Andere 

voorbeelden zijn drie en twintig jaar lesgever bij Jong Geleerd in Volkel, mede organisator van 

kampioenschappen in de gemeente Uden en tien jaar wedstrijdleider bij zijn eerste vereniging in 

Odiliapeel die helaas ter ziele ging. In het oorspronkelijke district Oost Brabant was Henry Thijssen 

actief in het arbitersbestuur, jarenlang secretaris, penningmeester en arbiterscoördinator. Dit zullen 

niet veel hem nadoen. Overigens verdwijnt Thijssen niet geheel uit beeld bij het district Oss. Hij 

blijft de nieuwe website die hij vorige jaar heeft gebouwd, www.knbb-oss.nl, beheren. Ook blijft 

Thijssen als arbiter actief, zowel binnen en buiten het district Oss, en hoopt hij over zes jaar de 

veertig jaar in de biljartsport vol te maken. Ook niet onvermeld mag blijven dat Henry Thijssen op 

verdienstelijke wijze vele biljartfoto’s maakt en die gratis ter beschikking stelt. De Biljart Ballen 

maakt daar maandelijks met veel plezier gebruik van.  

Van districtsarbiter naar CEB 

Henry Thijssen heeft dus vele functies bekleed in de biljartsport maar de meeste mensen kennen 

hem toch als arbiter. In 1982 werd hij districtsarbiter en in 1984 volgde het gewest. Reeds in 1995 

mocht hij zich nationaal arbiter noemen. Zijn internationale doorbrak was er in 2002 met de CEB 

badge. Hij arbitreerde onlangs nog op het EK in Brandenburg en is onder andere ook betrokken als 

arbiter bij de topteam en driebanden eredivisie in Rosmalen.   

Biljartcarrière 

Bij velen misschien niet zo bekend maar Thijssen kan eveneens terugzien op een mooie 

biljartloopbaan. Hij begon in 1981 bij de KNBB en AZW Odiliapeel was daar zijn eerste 

vereniging. In dertien jaar tijd steeg hij van derde klasse libre naar overgangsklasse libre. Vanaf 

1994 was Thijssen twee jaar lid van kaderteam Serio '63 uit Gemert. Ook was er in 1994 een vijfde 

plaats tijdens het NK libre extra klasse. Uniek was dat hij op de uitnodiging ook als arbiter stond 

geinviteerd. Die ene keer koos hij om te spelen. Bij Germenzeel in Uden was hij in 1996 één jaar 

actief in het C1 team. Nagenoeg vanaf het begin dat Henry lid is van zijn huidige vereniging, BC 

Zeeland, voorheen Dn Brouwer, in 1994 is hij daar tevens actief bestuurslid. 

Henry Thijssen ontvangt bloemen van voorzitter Rémi Janssen. Foto: www.knbb-oss.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorzitter Rémi Janssen bij het afscheid bestuurslid van Henry 

Thijssen 
 
Henry, 

Jij bent een gevaarlijk man om toe te spreken. Een goed geheugen, gekoppeld aan een lange 

biljartgeschiedenis, maakt het voor mij bijna onmogelijk een toespraak te houden, zonder dat jij 

daarbij niet een corrigerende opmerking maakt. Ik probeer het desondanks, want ik wil graag even 

stilstaan bij het feit dat jij na zoveel jaar afscheid neemt van het bestuur van het district. 

Je bent, ik citeer je zelf, dus daar neem ik geen risico, in 1998 in bestuur van de toenmalige 

arbitersvereniging gestapt en in 2002 toegetreden tot het bestuur van ons district. Uiteraard heb je 

daarin de belangen van de arbitrage en de arbiters behartigd, maar tevens heb je de portefeuille 

jeugd in handen gekregen. Stuk voor stuk taaie onderwerpen die niet makkelijk waren en waarbij 

wij beiden vinden dat we hierbij ook weinig ondersteuning vanuit de KNBB krijgen. Zowel qua 

arbitrage als qua jeugd is het ook vechten tegen de bierkaai en dan is alle steun keihard nodig en 

kun je niet altijd als district alleen een neerwaartse trend keren. Jij hebt echter eruit gehaald wat erin 

zit en dat heb je mede gedaan met behulp van je geweldige netwerk buiten het district, want die 34 

jaar biljartleven hebben je natuurlijk in aanraking gebracht met veel mensen. Ten aanzien van het 

onderwerp jeugd zal je het met me eens zijn dat ik hier in complimenteuze zin de naam van Peter 

Huvenaars ook even hardop noem. 

Als ik je goed ken, dan zit je nu te denken, hij zal de portefeuille PR toch niet vergeten? Wees niet 

ongerust. Op dat  punt wil jou, en ook Hans van Erp, complimenteren met de moeite die jullie doen 

om ons van de goede informatie te voorzien. Je slaagt daarin ondanks dat het vaak moeizaam is om 

die informatie/foto's te achterhalen.  

Onze nieuwe website, complimenten daarvoor, leent zich prima om allerlei informatie goed onder 

de aandacht te brengen en het is jammer, dat heb je meermalen gezegd, dat dit niet wat actiever kan 

worden aangepakt, binnen en buiten ons district. Tevens de laatste jaren veel energie gestoken als 

organisator en wedstrijdleider voor de kampioenschappen van  Oss driebanden en libre/kader. 

Zoals gezegd, je neemt afscheid van ons bestuur, maar niet van ons district. Je blijft vooralsnog de 

website beheren en blijft ook nog – binnen en buiten ons district – actief als arbiter.  

Kortom, het wordt een hele kluif om jou waardig op te volgen. Dank voor al die jaren als actief 

bestuurslid, waarvan de laatste jaren als vicevoorzitter. Ik zeg dat namens alle leden van het district 

en ik neem aan dat dat blijkt uit het applaus.  

Henry, heel veel dank. 


