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Nieuwsbrief  01 

 

Week 35   2020 

 

 

Start van het nieuwe seizoen 
 

Na een warme zomer vol met beperkingen ivm het corona virus gaan in het district Oss de ballen weer 

rollen. De nieuwe website en de eerste nieuwsbrief staan voor u klaar voor de start van het nieuwe 

seizoen. 

 

De competitie wedstrijden vangen aan begin september en de eerste voorwedstrijden staan ook al 

gepland. 

Biljartverenigingen Touché en Jong Geleerd bijten dit jaar het spits af. Zij mogen de voorwedstrijden 3e 

klas driebanden klein organiseren. Deze wedstrijden staan gepland van donderdag 1 t/m zaterdag 3 

oktober. 

Bij Touché in Oss komen de volgende deelnemers aan de tafel: 

1. Bert v Berkum  VDO   0.354 18 

2. Bas v Kessel  Touché   0.359 18 

3. John v Lankveld  Jong Geleerd  0.359 18 

4. Bert v Hoorn  SOKO   0.359 18 

5. Brian Voet   Touché   0.359 18 

6. Piet Tilders   SOKO   0.345 18 

7. Rob van ’t Hul  De Vriendschap 0.282 15 

 

Jong Geleerde mag de volgende spelers welkom heten: 

1. Twan Janssen  Jong Geleerd  0.359 18 

2. Jan Verhaaren  Oud Grave  0.359 18 

3. Frans Wijnakker  KOT   0.315 16 

4. Ton Duurland  Jong Geleerd  0.289 15 

5. Jeannette Habraken BC Zeeland  0.279 15 

6. Adriaan de Loyer  Bc Zeeland  0.223 15 

 

De acht best geplaatste spelers gaan door naar de districtsfinale en die wordt gespeeld van 22 t/m 24 

oktober. De locatie is op dit moment nog niet bekend. 

 

Wedstrijdzaken nieuws 
 

De competitie start zoals gepland “gewoon” op 1 september. De verenigingen worden in de 1e week van 

september geïnformeerd over de uitvoering en handelingen. 

 

De PK wedstrijden starten weer. De eerste voorwedstrijden 3e klas driebanden worden op 1, 2 en 3 

oktober bij Touche in Oss en Jong geleerd te Volkel gespeeld. 

 

De competitie en het programma zijn op via de website op Biljartpoint te vinden. Ook de landelijke 

competities met oa Jong geleerd, Aardexpress en eredivisie team SIS zijn bekend.   

De webpagina van de competities: https://www.knbb-oss.nl/competitie-rooster/  

 

Het nieuwe bestuur heeft eea behoorlijk op rit en de verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn 

hoopvol! 

https://www.knbb-oss.nl/competitie-rooster/
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Nieuwe website voor district Oss online 
 

 
 

Het verheugt me u de nieuwe moderne website van KNBB district Oss te mogen presenteren: 

https://www.knbb-oss.nl 

 

Dit alweer voor de 3e keer, na het 75 jarig jubileum en de eerste keer in 2009. 

  

Uw webmaster heeft gemeend ter gelegenheid van het 80 jarig jubileum van het district (1940 – 2020) 

de leden een compleet nieuwe website aan te bieden. 

De bijzondere persoonlijke mijlpaal speelt hierin ook een rol, hierover later meer. 

  

De nieuwe website is tot stand gekomen aan de hand van onderstaande punten: 

– Een werkgroep “Communicatie” heeft na de jaarvergadering van 2018 een rapport opgesteld met 

verbeterpunten voor de communicatie binnen het district. Daar speelde het moderniseren van de website 

een belangrijke rol. 

 

– Hoewel al tenminste een jaar, het plan was de nieuwe website te bouwen, is het pas echt serieus gaan 

draaien nadat het nieuwe bestuur tot stand is gekomen. 

Het geeft me een prettig en goed gevoel dat deze mensen achter dit initiatief staan. 

– Uiteraard speelt tijd ook een zeer belangrijke rol. Elk nadeel heeft zijn voordeel: de corona pandemie 

bood deze tijd ruimschoots. 

  

Om de website zo overzichtelijk mogelijk te houden zijn er twee duidelijke scheidingen gecreëerd. 

– Pagina’s – alle informatie over bestuur, wedstrijdzaken, PK’s, competitie etc 

– Berichten – actueel nieuws waarbij de meest recente onderwerpen op de homepage staan. U kunt 

verder bladeren maar er zijn ook diverse zoekmogelijkheden, 

– archief 

– zoeken 

– categorieën 

– spelsoorten 

– tags 

  

De nodige informatie kunt u op de laptop, tablet en gsm uitstekend opzoeken en bekijken. 

  

Veel plezier met deze nieuwe website 

Uw webmaster 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knbb-oss.nl/
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Landelijke aanscherpingen Covid-19 per 10 augustus 
 

Aangescherpte maatregelen zijn inmiddels vertaald naar de noodverordeningen, en ook het landelijk 

sportprotocol is aangepast op de per 10 augustus geldende regels. 

Ondanks de aangescherpte maatregelen hoeft het protocol verantwoord biljarten vooralsnog niet te 

worden aangepast. 

 

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. 

Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu 

ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. Daarnaast 

kondigde Premier Rutte expliciet voor de horeca aan: reserveren, gezondsheidscheck en noteren 

contactgegevens van gasten. 

 

Lees verder op de website: https://www.knbb-oss.nl/2020/08/15/landelijke-aanscherpingen-covid-19/   

 

 

Samen zijn we sterk 
 

KVC geeft welkomstkorting van 50% op toch al lage contributie van slechts €5; korting geldt voor 

eerste lidmaatschapsjaar. Aanmelding leden kan via Ledenadministratie KNBB: la@knbb.nl 

 

Artikel/oproep KVC uit KVC Nieuwsbrief Augustus 2020 
 

STATUTEN, RECHTEN EN PLICHTEN ‐ De letter en de geest van de “wet” 

De statuten van een vereniging beschrijven onder meer de rechten en plichten van de leden. In de 

statuten van de KNBB en KVC is dat niet anders. In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de 

verenigingen hun leden dienen aan te melden bij de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie 

spelende leden maar ook die leden die niet meedoen aan team‐ of PK‐wedstrijden. 

Het is ons gebleken dat niet alle verenigingen en/of hun leden dat weten. 

 

In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de verenigingen hun leden dienen aan te melden bij 

de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie spelende leden maar ook die leden die niet meedoen 

aan team‐ of PK‐wedstrijden 

 

De handhaving van dit artikel is niet eenvoudig, om niet te spreken van “onmogelijk”. De KNBB en 

KVC hebben niet de mogelijkheid om in de ledenadministratie van een vereniging te kijken. Zij zijn 

afhankelijk van de “sportiviteit” van de verenigingsbestuurders om al hun leden ook in “MijnKNBB.nl” 

als lid aan te melden bij de KNBB/KVC. 

 

Lees verder op de website: https://www.knbb-oss.nl/2020/08/10/samen-zijn-we-sterk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knbb-oss.nl/2020/08/15/landelijke-aanscherpingen-covid-19/
https://www.knbb-oss.nl/2020/08/10/samen-zijn-we-sterk/
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De nieuwe email adressen van het bestuur en wedstrijdzaken 
 

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur, 15 mei, zijn er ook nieuwe email adressen. 

Nog niet iedereen hanteert de juiste adressen, met name PK en Competitie blijkt verwarrend. 

Indien u contact zoekt met de competitie leider dient u competitie@knbb-oss.nl  te gebruiken en geen 

mail te sturen naar wedstrijdleider PK (wedstrijdleider@knbb-oss.nl ) 

 

Voorzitter 

 

Jeannette Habraken 

Secretaris 

 

Richard Vos 

Penningmeester 

 

Jan Hein Clement 

Bestuurslid 

Breedtesport 

Rob van ’t Hul 
voorzitter@knbb-oss.nl 

06 2550 8798 

secretaris@knbb-oss.nl 

06 4400 6675 

penningmeester@knbb-oss.nl 

06 26366045 
breedtesport@knbb-oss.nl 

06 1152 4295 
 

    
 

Wedstrijdleider PK   Johnny van de Camp  wedstrijdleider@knbb-oss.nl 

Competitie leider   Jan Dunk / Arno van Rossum competitie@knbb-oss.nl   

Media PR PK    Hans van Erp    media@knbb-oss.nl 

Arbitrage    Rob van ’t Hul   arbitrage@knbb-oss.nl 

Jeugd zaken    Peter Huvenaars  jeugd@knbb-oss.nl 

Webmaster / nieuwsbrief Henry Thijssen  webmaster@knbb-oss.nl 
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Condoleance 
 

Hans van de Burgt 
 

Na een kort ziekbed is Hans van de Burgt  op 3 juli 2020 overleden. 

Hans was oud kastelein van het Witte Paard uit Volkel en lid van de gelijknamige biljart vereniging. 

Hans speelde jaren in het enige driebanden team van de club. 

 

We wensen zijn vrouw Joke, de kinderen en zijn biljartvrienden veel sterkte toe. 
 

  
 

Henk van Tilburg 
 

Op 21 augustus is Henk van Tilburg overleden en op donderdag 27 augustus is in besloten kring 

afscheid van Henk genomen. We wensen de naaste familie en vereniging BV Germenzeel veel sterkte 

toe 

 


