
       Biljartvereniging Velsen  Seizoenagenda 2020-2021
Wijzigingen voorbehouden

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig Zomervakantie

ma 27 jul avond avond avond Zomervakantie

di 28 jul midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

wo 29 jul Zomervakantie

do 30 jul midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

vr 31 jul middag middag middag Zomervakantie

za 1 aug Zomervakantie

zo 2 aug Zomervakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig Zomervakantie

ma 3 aug avond avond avond Zomervakantie

di 4 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

wo 5 aug Zomervakantie

do 6 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

vr 7 aug middag middag middag Zomervakantie

za 8 aug Zomervakantie

zo 9 aug Zomervakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig Zomervakantie

ma 10 aug avond avond avond Zomervakantie

di 11 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

wo 12 aug Zomervakantie

do 13 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

vr 14 aug middag middag middag Zomervakantie

za 15 aug Zomervakantie

zo 16 aug Zomervakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 17 aug avond avond avond

di 18 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 19 aug

do 20 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 21 aug middag middag middag  

za 22 aug

zo 23 aug

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 24 aug avond avond avond ca. begin clubrooster

di 25 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 26 aug

do 27 aug midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 28 aug middag middag middag

za 29 aug

zo 30 aug

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 31 aug avond avond avond

di 1 sept midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 2 sept

do 3 sept midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 4 sept middag middag middag

za 5 sept

zo 6 sept

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 7 sept Voorwedstrijden Libre 4e klasse 

di 8 sept Voorwedstrijden Libre 4e klasse 

wo 9 sept

do 10 sept Voorwedstrijden Libre 4e klasse 

vr 11 sept middag middag middag

za 12 sept De Jol-Kaderteam

zo 13 sept

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 14 sept avond avond avond Deze week: 

di 15 sept midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond PK 3e klasse Libre

wo 16 sept

do 17 sept midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 18 sept middag middag middag

za 19 sept

zo 20 sept

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 21 sept avond avond avond

di 22 sept midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 23 sept                                     Velsen 1 - Velsen 2   

do 24 sept midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 25 sept                                    Beemster BV Velsen - Musketiers middag

za 26 sept

zo 27 sept

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend uit spelend

ma 28 sept avond avond avond

di 29 sept                                       Voorwedstr. Bandstoten extra klasse midd  /  avond

wo 30 sept                                   Velsen 1 - Onder Ons TP Bouw

do 1 okt                                       Voorwedstr. Bandstoten extra klasse midd  /  avond

vr 2 okt middag middag middag O.Ons-Velsen 3 BCS-Kaderteam

za 3 okt

zo 4 okt

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 5 okt avond avond avond

di 6 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 7 okt                                    Velsen 3 - De Krim 3

do 8 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 9 okt                                    Beemster BV Velsen-TargaTeam middag

za 10 okt

zo 11 okt

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 12 okt avond avond avond Herfstvakantie

di 13 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Bolwerk-Velsen3 Herfstvakantie

wo 14 okt                           Velsen 1 - BCO Herfstvakantie

do 15 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond KSA-Kaderteam Herfstvakantie4
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vr 16 okt middag O.Ons P-Velsen 2 Herfstvakantie

za 17 okt Herfstvakantie

zo 18 okt Herfstvakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend uit spelend

ma 19 okt avond avond avond

di 20 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 21 okt                                    Velsen 2 - KSA Velsen 3-Klipper

do 22 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond O.Ons - Velsen 1

vr 23 okt middag

za 24 okt

zo 25 okt wintertijd

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 26 okt avond avond avond

di 27 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 28 okt                             Velsen 1 - KSA De Krim 2-Vels.3

do 29 okt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Concordia-Velsen2

vr 30 okt                                    Beemster BV Velsen-Bastiaan Mak. middag

za 31 okt

zo 1 nov

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 2 nov avond avond avond

di 3 nov midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Concordia-Vels. 1

wo 4 nov                                         Velsen 3 - Onder Ons 2

do 5 nov midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 6 nov                                  Beemster BV Velsen - De Jol O.Ons TPB-Vels.2

za 7 nov

zo 8 nov

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 9 nov avond avond avond

di 10 nov midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 11 nov                                       Velsen 3 - Excelsior Sint Maarten

do 12 nov midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 13 nov                                   Velsen 2 - Velsen 1 middag

za 14 nov

zo 15 nov

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 16 nov avond avond avond Deze week:

di 17 nov midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Taveerne 2-Vels.3 Districtsfinale

wo 18 nov De Musketiers-Kaderteam 4e klasse Libre

do 19 nov midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 20 nov middag middag middag O.Ons - Velsen 1

za 21 nov

zo 22 nov

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 23 nov                                                                     Voorwedstrijden Libre 2e klasse Deze week: 

di 24 nov                                                                    Voorwedstrijden Libre 2e klasse PK 2e klasse Libre

wo 25 nov                              Velsen 2 - BCO Velsen 3- Luto

do 26 nov                      Voorwedstrijden Libre 2e klasse

vr 27 nov      Beemster BV Velsen - BCS middag

za 28 nov

zo 29 nov

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 30 nov avond avond avond BCO - Velsen1 Deze week:

di 1 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond ADO - Velsen 3 PK 2e klasse Libre

wo 2 dec

do 3 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 4 dec middag middag middag O.Ons - Velsen 2 TargaTeam-Kaderteam

za 5 dec Pakjesavond

zo 6 dec

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 7 dec avond avond avond Deze week: 

di 8 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond PK 1e klasse Libre

wo 9 dec                                       Velsen 1 - Onder Ons Pearle Vels.3-Sportrust Districtsfinale

do 10 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond 3e klasse Libre
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vr 11 dec                                Beemster BV Velsen - KSA middag KSA - Velsen 2

za 12 dec

zo 13 dec

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 14 dec avond avond avond Deze week: 

di 15 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond PK 1e klasse Libre

wo 16 dec Bastiaan Makelaardij -Kaderteam

do 17 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Taveerne 5-Vels.3

vr 18 dec                                         Velsen 2 - Concordia middag KSA - Velsen1

za 19 dec

zo 20 dec

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 21 dec avond avond avond Kerstvakantie

di 22 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Kerstvakantie

wo 23 dec middag middag middag Kerstvakantie

do 24 dec midd / avond midd / avond midd / avond Kerstvakantie

vr 25 dec 1e Kerstdag Kerstvakantie

za 26 dec 2e Kerstdag Kerstvakantie

zo 27 dec Kerstvakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig Kerstvakantie

ma 28 dec avond avond avond Kerstvakantie

di 29 dec midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Kerstvakantie

wo 30 dec middag middag middag Kerstvakantie

do 31 dec Oudjaarsdag Kerstvakantie

vr 1 jan Nieuwjaarsdag Kerstvakantie

za 2 jan Kerstvakantie

zo 3 jan Kerstvakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 4 jan avond avond avond

di 5 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 6 jan

do 7 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 8 jan                             Districtsfinale Libre 2e klasse

za 9 jan                             Districtsfinale Libre 2e klasse De Jol - Kaderteam

zo 10 jan     Districtsfinale Libre 2e klasse

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 11 jan avond avond avond Deze week:

di 12 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Districtsfinale

wo 13 jan                                      Velsen 1 - Concordia Libre 1e klasse

do 14 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 15 jan                                  Velsen 2 - Onder Ons TP Bouw middag

za 16 jan

zo 17 jan

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 18 jan avond avond avond Deze week:

di 19 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond PK 3e klasse Band

wo 20 jan                                   Velsen 1 - Velsen 2 Vels.3-Onder Ons

do 21 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 22 jan                                    Beemster BV Velsen - Musketiers middag

za 23 jan

zo 24 jan

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 25 jan avond avond avond Deze week:

di 26 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond PK 2e klasse Band

wo 27 jan

do 28 jan midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 29 jan middag middag middag BCS-Kaderteam

za 30 jan                  

zo 31 jan

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 1 feb avond avond avond

di 2 feb midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 3 feb

do 4 feb midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond6
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vr 5 feb                                   Beemster BV Velsen - TargaTeam middag

za 6 feb

zo 7 feb

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 8 feb Voorwedstrijden Bandstoten 1e klasse

di 9 feb Voorwedstrijden Bandstoten 1e klasse

wo 10 feb                                        Velsen 1 - Onder Ons TP Bouw

do 11 feb Voorwedstrijden Bandstoten 1e klasse De Krim 3-Vels.3

vr 12 feb middag middag middag

za 13 feb ca.voorjaarsvak.

zo 14 feb

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 15 feb avond avond avond BCO-Velsen 2 Deze week:

di 16 feb midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Districtsfinale 

wo 17 feb Vels.3-Bolwerk 2e klasse Band

do 18 feb midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 19 feb middag middag middag

za 20 feb

zo 21 feb

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 22 feb avond avond avond Klipper 3-Vels.3 Voorjaarsvakantie

di 23 feb midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Voorjaarsvakantie

wo 24 feb                                   Velsen 1 - BCO Voorjaarsvakantie

do 25 feb midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond KSA-Kaderteam Voorjaarsvakantie

vr 26 feb                                      Velsen 2 - Onder Ons Pearle middag Voorjaarsvakantie

za 27 feb Voorjaarsvakantie

zo 28 feb Voorjaarsvakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend uit spelend

ma 1 mrt avond avond avond

di 2 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 3 mrt Vels.3-De Krim 2

do 4 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 5 mrt                                    Beemster BV Velsen - Bastiaan Mak. middag O.Ons - Velsen 1 KSA - Velsen 2

za 6 mrt

zo 7 mrt

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 8 mrt avond avond avond

di 9 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Concordia-Velsen2

wo 10 mrt                                   Velsen 1 - KSA

do 11 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 12 mrt                                    Beemster BV Velsen - De Jol middag O.Ons2-Velsen 3

za 13 mrt

zo 14 mrt

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 15 mrt avond avond avond

di 16 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Concordia-Vels.1

wo 17 mrt Excelsior-Vels.3

do 18 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 19 mrt Districtsfinale Bandstoten Hoofdklasse O.Ons - Velsen 2

za 20 mrt Districtsfinale Bandstoten Hoofdklasse

zo 21 mrt Districtsfinale Bandstoten Hoofdklasse

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 22 mrt avond avond avond

di 23 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 24 mrt Vels.3-Taveerne 2             Musketiers - Kaderteam

do 25 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 26 mrt                                    Velsen 2 - Velsen 1 middag

za 27 mrt

zo 28 mrt

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 29 mrt avond avond avond

di 30 mrt midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Luto 1-Velsen 3

wo 31 mrt

do 1 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond1
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vr 2 april                                    Beemster BV Velsen - BCS middag O.Ons - Vels.1

za 3 april

zo 4 april 1e Paasdag

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 5 april avond avond avond 2e Paasdag

di 6 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 7 april

do 8 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 9 april                                Velsen 2 - BCO middag                    TargaTeam - Kaderteam

za 10 april

zo 11 april

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 12 april avond avond avond

di 13 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 14 april

do 15 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 16 april                                    Beemster BV Velsen - KSA middag

za 17 april

zo 18 april

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 19 april avond avond avond

di 20 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 21 april

do 22 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 23 april middag middag middag

za 24 april

zo 25 april

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 26 april avond avond avond

di 27 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Koningsdag

wo 28 april

do 29 april midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond1
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vr 30 april middag middag middag

za 1 mei

zo 2 mei

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 3 mei avond avond avond Meivakantie

di 4 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Meivakantie

wo 5 mei Meivakantie

do 6 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Meivakantie

vr 7 mei middag middag middag Meivakantie

za 8 mei Meivakantie

zo 9 mei Meivakantie

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 10 mei avond avond avond

di 11 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 12 mei

do 13 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 14 mei middag middag middag

za 15 mei

zo 16 mei

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 17 mei avond avond avond

di 18 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 19 mei

do 20 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 21 mei middag middag middag

za 22 mei

zo 23 mei 1e Pinksterdag

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 24 mei avond avond avond 2e Pinksterdag

di 25 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 26 mei

do 27 mei midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 28 mei middag middag middag

za 29 mei

zo 30 mei

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 31 mei avond avond avond

di 1 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 2 juni

do 3 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 4 juni middag middag middag

za 5 juni

zo 6 juni

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 7 juni

di 8 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 9 juni

do 10 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 11 juni middag middag middag

za 12 juni

zo 13 juni

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 14 juni avond avond avond

di 15 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 16 juni

do 17 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 18 juni middag middag middag

za 19 juni

zo 20 juni

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 21 juni avond avond avond

di 22 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 23 juni

do 24 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond
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vr 25 juni middag middag middag

za 26 juni

zo 27 juni

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 28 juni avond avond avond

di 29 juni midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 30 juni

do 1 juli midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 2 juli middag middag middag

za 3 juli

zo 4 juli

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma 5 juli avond avond avond

di 6 juli midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

wo 7 juli

do 8 juli midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond

vr 9 juli middag middag middag

za 10 juli

zo 11 juli

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig Zomervakantie

ma 12 juli avond avond avond Zomervakantie

di 13 juli midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

wo 14 juli Zomervakantie

do 15 juli midd  /  avond midd  /  avond midd  /  avond Zomervakantie

vr 16 juli middag middag middag Zomervakantie

za 17 juli Zomervakantie

zo 18 juli

WK Dag tafel-1 tafel-2 tafel-3 uit spelend overig

ma

Datum

Datum

3
0

2
9

2
8

2
7

2
6

Datum

Datum


