
Poetsen en zuigen! 

U zult wel denken, wat lees ik nu dan? 
 
En het is geen oproep van het bestuur om met de voorjaarsschoonmaak te beginnen, 
maar er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel, dus we kunnen ons gaan opmaken 
voor de start van een nieuw biljartseizoen! 
 
Als alles nu loopt zoals gepland, dan is voor 1 juli eenieder ingeënt, maar zeer zeker de 
leeftijdscategorie van de meeste biljarters binnen ons district, mag de horeca weer open en kunnen 
we eindelijk weer een balletje gaan stoten. 
 
Dus het poetsen en zuigen betreffen de biljartballen en het laken waar zich ongetwijfeld een stoflaag 
heeft ontwikkeld. 
 
Wij als district hopen dat de diverse lokaliteiten meer dan een jaar sluiting hebben overleefd, dat zij 
de verenigingen weer met open armen zullen ontvangen en dat ook de leden zich niet onbetuigd 
laten in het stimuleren (verteren) van de omzet. 
Het district werkt daar graag aan mee en daarom zijn de volgende zaken belangrijk voor de 
verenigingen en leden. 
 
ALV (Algemene Leden Vergadering): 

1. Door de pandemie en sluiting Horeca hebben we deze nog steeds niet kunnen houden.  
2. Nu de vooruitzichten positiever zijn proberen we deze te plannen vóór aanvang van de 

nieuwe competitie. Mei is in ieder geval nog te vroeg, maar u hoort dit z.s.m. van ons 
 
Contributie: 

1. Omdat er afgelopen jaar geen competitie heeft plaatsgevonden, maar er wel is betaald voor 
de competitie bedraagt de bijdrage voor het district slechts € 6 per lid en € 6 per team 

2. Helaas is de KNBB niet zo scheutig en daar zal de reguliere leden en teambijdrage betaald 
moeten worden 

 
Landscompetitie: 

1. Binnenkort zult u een schrijven van de wedstrijdleider LC ontvangen met daarin de oproep 
voor de inschrijving van teams en leden voor de landscompetitie 

 
Persoonlijke Kampioenschappen: 

1. De kalender voor het komende seizoen is bekend gesteld. Deze staan inmiddels op de 
website van het District Oss. www.knbb-oss.nl/pk-rooster/ 

2. De districtsfinales en geel gearceerde gewestelijke finales dienen door het district Oss 
verzorgd te worden. Meld u daarom aan voor de organisatie voordat u wordt aangewezen 

3. Om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen dienen de aanmeldingen via de secretaris 
van uw vereniging te lopen 

4. Deelnemers die te laat inschrijven, of nog geen betaling hebben verricht worden op een 
reservelijst geplaatst. Zorg er dus voor dat u op tijd inschrijft 

a. Omdat vorig jaar de PK wedstrijden snel gestopt moesten worden hebben zich 
personen ingeschreven die al betaald hadden en dit niet hebben teruggevraagd 
ondanks dat zij niet konden spelen. Voor de nieuwe PK wedstrijden dient u altijd in 
te schrijven maar tevens aan te geven dat u vorig seizoen voor die spelsoort en 
klasse hebt betaald. Heeft u wel gespeeld, of schrijft u zich in voor meerdere 
wedstrijden als vorig jaar dient u uiteraard het verschil bij te betalen. Als u niet 
(meer) deelneemt vindt er geen teruggave plaats. Eveneens geldt het bovenstaande 
ook niet voor niet afgemelde spelers van wel gespeelde wedstrijden. 

  



5. Deelnemers dienen rekening te houden met het schrijven gedurende de voorwedstrijden en 
districtsfinales 

6. Indien u verhinderd bent meldt dit dan tijdig aan de betreffende wedstrijdleider. Dit 
voorkomt dat men later moet beginnen omdat speelschema’s omgezet moeten worden 

 
 
 
 
Biljartprof: 

1. Helaas is Biljartprof nog niet wat het moet zijn. De KNBB heeft specialisten in de hand 
genomen die het programma gaan updaten en makkelijker hanteerbaar gaan maken 

2. Uw wedstrijdleider PK en Coördinator maken deel uit van een testteam die de verschillende 
ontwikkelingsfases uitproberen en pas als een fase is goedgekeurd wordt er doorgegaan naar 
de volgende fase en betaald voor de voltooide fase 

3. Verwachting is dat voor het seizoen 2022-2023 een goedwerkend programma op de plank 
ligt 

 
 
 


