
 

Nieuwsbrief - augustus 2018 

De nieuwe scoreborden met biljartcomputer zijn in gebruik: 
De in gebruik name is heel succesvol verlopen, vooral Pieter Augustijn namens de ZBC 
bedankt. 

• Het trainingsrooster is afgewerkt, leden (die verhinderd waren - vakantie) kunnen in de 
komende weken voor training op afspraak bij Harry, Jurrie of Pieter terecht; 
Nog enkel aandachtspunten voor het gebruik (zie referentiekaarten). 

• Wat we moeten doen bij wedstrijden. (Teamleiders bij competitie en wedstrijdleider(s) bij 
PK’s): 

1. wedstrijdformulier printen; 
2. nummers van de spelers in de map zoeken en op het wedstrijdformulier noteren; 
3. namen en te maken caramboles controleren, BiljartPoint is leidend; 
4. bij foutief aantal car. dit doorgeven (teamleider aan Harry, Jurrie en Pieter). 
5. gebruik maken van gastspeler1 of 2 (in het systeem) indien nodig; 
6. Referentiekaarten bij de schrijver leggen (met name voor de tegenstanders) 

• Ondersteuning door Harry, Jurrie of Pieter tijdens de eerste weken van de dag- en 
avondcompetitie en dag- en avond PK’s; 

• Het gebruik voor een ‘Vrije partij’ met of zonder opgave caramboles; 
• Het opstarten en afsluiten van het scorebord; 
• De mappen en referentiekaarten na de wedstrijd(en) opbergen op de daarvoor 

bestemde plaats in de kast; 
• Op bepaalde tijden worden de spelerslijsten aangepast: 

• speler met NO na 4 gespeelde wedstrijden (moment onbekend); 

• na 1e herziening (december); 

• na 2e herziening (einde seizoen); 

• ZBC ontvangt alleen wijzigingen van eigen clubleden, niet van overige districtsleden; 

• spelerswijziging(en) doorgevoerd door de aangesloten verenigingen van district Zwolle 
het gehele seizoen. 

• toegewezen Gewestelijke- en Districtsfinales enkele weken voor aanvang finales; 

• Teamleiders wordt gevraagd, wijzigingen bij bezoekende teams aan Harry, Jurrie of 
Pieter door te geven; 

• Mutaties ‘mogen niet’ aangebracht worden. Namen en/of aantal te maken caramboles 
niet aanpassen maar aanpassingen doorgeven aan Harry, Jurrie en Pieter; 

• Oefening baart kunst - ‘Veel gebruiken is het devies en wees niet bang om een 
verkeerde knop in te drukken’; 

• De reserve batterijen van beide afstandsbedieningen (remote controle) zijn te vinden in 
de kast van de ZBC; 

• De reserve afstandsbediening is in beheer bij Harry, Jurrie en Pieter en ligt in de kast 
van de ZBC; 

• bij een calamiteit wordt de reserve afstandsbediening geïnstalleerd door Harry, Jurrie of 
Pieter; 

• De afstandsbediening, biljartcomputer en beeldscherm zijn gekoppeld aan biljart 1, 2 of 3 
en kunnen niet onderling worden verwisseld. 

 
• Het CNS-programma is naar verwachting in september bekend en zal dan worden 

aangepast (start CNS-uitwisseling is eind september); 
• Alle referentiekaarten en de gebruikershandleiding zijn op de website geplaatst (staat 

achter de code). 



 

ZBC leden kunnen deze documenten raadplegen. 
De ZBC leden kunnen erbij met de code (menu-item: ‘Voor leden’). 
Je komt op een pagina met een korte tekst over de documenten, gevolgd door een 
opsomming. Een klik op een item opent het document in de browser. 
Een lid kan het document opslaan op zijn eigen computer / laptop en de documentatie 
thuis ‘rustig’ doornemen. 
De training(en) en de opkomst zijn door veel enthousiaste clubgenoten bezocht, 
ondanks de warmte. Compliment aan jullie zelf; 
 

Beveiligde deel van de ZBC-website: 
Leden van de ZBC kunnen informatie raadplegen op het beveiligde deel van de website van de 

ZBC, menu item ‘voor leden’. 

Openen met het wachtwoord (voor iedereen), dit is ‘ZBC2017’. 

Ledenlijst op de website: 
In de ledenlijst op de website bleken enkele fouten voor te komen, die zijn aangepast. 

Willen jullie allemaal je eigen gegevens in de ledenlijst op de website van de ZBC 

‘controleren’ en de secretaris laten weten of de gegevens kloppen? 

Deelname CNS-competitie: 
Eind september 2018 start de CNS-competitie. 5 thuis- en 5 uitwedstrijden staan er dan weer 

op het programma. Sociëteit- en ZBC leden kunnen zich voor deelname aan deze competitie 

opgeven bij Jan Bonthuis. 

Nieuwe lakens voor de biljarts en nieuwe ballen: 
13 augustus 2018 worden de 3 biljarts voorzien van nieuwe lakens, uiteraard kunnen de biljarts 

dan even niet bespeeld worden. 

met de start van de competitie 2018/2019 spelen we weer met nieuwe ballen. De oude 

wedstrijdballen gaan dan op de klokken voor het dagelijks gebruik. 

Van het bestuur: 
Eind juli 2018 heeft Joop Locht een medische behandeling gehad i.v.m. zuurstofgebrek. 
Dotteren of een stent plaatsen bleek geen optie, daarom is besloten een bypassoperatie of te 
wel een openhartoperatie uit te gaan voeren, Joop wordt met urgentie binnen 2 weken of eerder 
opgenomen. 
Hij moet het voorlopig rustig aan moet doen. 
Wij wensen Joop veel sterke met het herstel. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Harry van Bree – secretaris – 06-29275202 


