
 

Verslag van de algemene ledenvergadering van dinsdag 8 Mei 2018 in café zaal Mulder te 

Hardenberg. 

1. Opening. 

De vice voorzitter opent de vergadering om 20.00u en heet iedereen van hartelijk welkom 
op deze vergadering in het bijzonder lid van verdienste de heer Lucas Krale, leden van de 
kascommissie en leden die een bijzondere prestatie hebben geleverd dit seizoen: Erwin 
Beekelaar van biljart vereniging Phoenix, Erik Vijverberg van biljart vereniging Mariënberger, 
Stefan Lenting van biljart verenging Carambole, ‘n “Esch” 5 van biljart vereniging ‘n “Esch” en 
de dames van Woman in Black 2. Eric bedankt alle lokaal houders voor het beschikbaar 
stellen van hun lokaliteit.  

Eric geeft Bert nu even het woord hoe het met Hennie Schonewille is met Hennie gaat het 
naar omstandigheden redelijk en licht in het Clara Feyoena Heem te Hardenberg waar hij 
goed wordt verzorgd, Hennie zou het mooi vinden als eens een keer een kaartje krijgt dat 
vindt die al heel mooi. Zoals het nu lijkt komt Hennie niet weer als voorzitter van ons district 
dit in verband met zijn ziekte.  

Daarna nemen we allen een minuut stilte in acht voor de spelers die ons het afgelopen 
seizoen zijn ontvallen. 

2. Ingekomen stukken. 

Er zijn drie verenigingen niet aanwezig bij deze vergadering dat zijn biljart vereniging 
Boszicht, -Harwig en -Quick.  

Biljart vereniging B.I.O.S. vraagt als er nog wat in het archief van ons district is te vinden van 
hun veringing. 
 
3. Notulen leden vergadering  9 Mei 2017 (bijgesloten) 
De notulen worden doorgenomen en er zijn geen vragen van uit de zaal en wordt goed 
gekeurd door het bestuur, en een handtekening wordt gezet door de secretaris. 
 
4. Huldigingen kampioenen. 
De volgende personen en teams zijn dit seizoen kampioen geworden. 

- Erwin Beekelaar van biljart vereniging Phoenix Nederlands Kampioen 4e klasse libre 
klein. 

- Erik Vijverberg van biljart vereniging Mariënberger  bij het artistiek ere klasse. 
- Stefan Lenting van biljart vereniging Carambole bij het driebanden groot 1e klasse. 



- n’Esch 5 van biljart vereniging ‘n “Esch” bij het driebanden klein allemaal in het 
seizoen 2017/18. 

 
- De dames  van Woman in Black 2 zijn Nederlands kampioen geworden in het seizoen 

2016/17 Ze krijgen allemaal een mooie bos bloemen en aandenken voor de prestatie 
die ze geleverd hebben dit seizoen en wordt met een groot applaus afgesloten. 

 
5. Verslag kascommissie. 
De heer Hennie Meckelenveld van biljart vereniging De Kroeg kreeg het woord en gaf met 
een kort maar krachtig woord dat de penningmeester alles netjes op orde heeft en 
verleende hem decharge hetgeen met een applaus wordt beantwoord. 
Voor volgend jaar doen BV De Kroeg uit Balkbrug en BV de Viersprong uit Nieuw Amsterdam 
de kascontrole. 
 
6. Financieel verslag 2017/18 bijgesloten. 
Bert Kregmeier had alles weer goed op orde en er waren veder geen vragen. Ons district is 
een financieel gezond district en hebben zoals al is gezegd staan we er financieel goed voor. 
 
7. District competitie 2017/18. 
Er deden dit seizoen in de A klasse 6 teams mee in de B klasse 29 teams en in de C klasse 
deden 117 teams mee in totaal deden 152 teams mee en door omstandig heden zijn er 2 
teams gestopt in december. 
 
Kampioenen zijn geworden. 
In de A klasse is dat De Viersprong 7 geworden. 
In de B1 klasse is dat Carambole 1 geworden. 
In de B2 klasse is dat Veenlust 3 geworden. 
In de C1 klasse is dat van Koevern 1 geworden. 
In de C2 klasse is dat ‘n “Esch”  1 geworden. 
In de C3 klasse is dat Carambole 9 geworden. 
En in de C4 klasse is dat De Heugte 3 geworden.   
 
Persoonlijke kampioen schappen 2017/18. 
In totaal hadden we 323 deelnames voor de persoonlijke kampioen schappen in de 
verschillende klasse’s . 
 
In de 3e klasse driebanden klein werd Marcel v Mil van Carambole district kampioen en in 
het gewest werd Dirk Kroese van Marktzicht kampioen. 
In de tweede klasse driebanden klein werd Hendrie Nieuwenhuis van Veenlust district en 
gewestelijk kampioen en op het NK werd hij 5e. 
In de 1e klasse driebanden klein werd Hans v Engelen van de Viersprong district en 
gewestelijk kampioen en op het NK werd Hans 3e. 
In de hoofdklasse werd Peter Timmer district kampioen. 
Stefan Lenting van de Carambole werd in de extra klasse driebanden werd hij 7e op NK. 
Bij het driebanden groot 3e klasse werd Bert Kregmeier van ‘d Oale Delle district kampioen. 
 



Bij het driebanden groot 2e klasse werd Fred Leusink van de Viersprong op het NK op een 7e 
plaats geëindigd. 
Bij het driebanden groot 1e klasse is Erwin de Groot van de Viersprong op een 7e plaats 
geëindigd bij NK en Stefan Lenting van de Carambole werd kampioen op NK. 
Bij het rolstoel biljarten werd Jan Vos van de Carambole 3e op het NK. 
John Luc Hutten van ‘d Oale Delle werd met kader 38/2 een 4e plaats gehaald. 
Bij de 5e klasse libre interval werd Erwin Berger van de Carambole district kampioen. 
Bij libre 4e klasse werd John Ballast van Nieuwoord district kampioen en Erwin Beekelaar van 
Phoenix gewestelijk en later ook nog NK. 
Libre 3e klasse werd Henk de Jonge van Het Punt district kampioen. 
Libre 2e klasse werd Michel Kampherbeek van Phoenix district kampioen. 
Libre 1e klasse werd Klaas Bakker van Phoenix district kampioen en werd hij 2e op het 
gewestelijk. 
Libre hoofd klasse werd geen district finale gespeeld. 
Bij de dames libre klein 2e klasse werd Janca de Vries van Phoenix district en gewestelijk 
kampioen en op het NK werd ze 2e. 
Carla Diek van Marktzicht werd district kampioen in het bandstoten 5e klasse. 
Bernard Pieper van Phoenix werd district kampioen 4e klasse bandstoten. 
Dennis Lok van BC van Koevern werd district kampioen 3e klasse bandstoten. 
Klaas Bakker van Phoenix werd district en gewestelijk kampioen 2e klasse bandstoten. 
 
Wij als district kunnen erop terug zien dat we een mooi seizoen hebben gehad met veel 
kampioenen. 
Peter Timmer bedankt een ieder die dit toch allemaal mogelijk hebben gemaakt. 
 
Verslag arbitercoördinator 2017/18. 
Er zijn dit seizoen 21 finales georganiseerd door het district waaronder 15 district finales 
4 gewestelijke finales en 2 Nederlandse kampioenschappen. 
Ook Hans bedankt iedereen die hier aan mee geholpen hebben. 
Hans doet tevens een oproep om je aan te melden voor een cursus tot arbiter of club 
arbiter. 
 
8. Bestuur verkiezingen. 
Herman Belt heeft door omstandig heden weer bedankt. 
Peter Timmer is weer terug bij het bestuur. 
Zoals nu lijkt komen er twee vrouwen het bestuur versterken dat zijn Nynke de Hoog- 
Kooistra en Nienke Lehmann – Schutte. 
 
9. Rondvraag. 

- Vraag van de Waog is het mogelijk om de uitnodigen van de voorronden eerder te 
versturen. 

Antwoord van Peter Timmer is dat hij het al minstens 4 tot 5 weken al op de site heeft staan. 
 
         
                  
 

     



  

- Bert van de Louw stop als webmaster op 1 januari hij heeft het al die jaren met 
plezier gedaan en vindt het na een half miljoen keer bekeken op de site een mooie 
afsluiting.  En doet een oproep dat het iemand anders over wil nemen. 

 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45u en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in 
de vergadering. Veder wenst hij iedereen een mooie vakantie en ziet iedereen graag weer 
terug aan de biljarttafel. 
 
 
 
 
Coevorden mei 2018        Het bestuur 
 

  

 

 

 

 


