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Geacht bestuurslid, beste biljarter, 
 
 
De vakantieperiode is aangebroken en het nieuwe biljartseizoen staat alweer bijna voor de 
deur. Het bestuur en haar commissieleden hebben de laatste weken hard gewerkt aan de 
nieuwe indeling voor de competitie, het maken van het wedstrijdschema voor de 
persoonlijke kampioenschappen en het vinden van sponsoren. 
 
 

Competitie 
 
De indeling van de competitie staat sinds enkele dagen in concept op BiljartPoint. Links en 
rechts worden er nog wat schoonheidsfoutjes uitgehaald. Hierbij het verzoek aan alle 
teamleiders om de indeling voor hun eigen team te controleren. Het dringende verzoek om 
alle opmerkingen/vragen te sturen naar competitie@knbbtwente.nl en niet bijvoorbeeld 
zelf wedstrijden gaan verzetten. 
 
Per 1 augustus wordt de competitie definitief vastgesteld. De competitie zal vanaf 
maandag 29 augustus van start gaan. 
 
Wedstrijdformulieren kunnen vanaf maandag 18 juli opgehaald worden bij de volgende 
afhaalpunten; Stokkers (Enschede), De Haven (Hengelo), BCA (Almelo), Smit (Losser) en 
’t Sterrenbos (Beuningen). Advies is wel om de lokaliteit van tevoren te bellen of ze 
geopend zijn i.v.m. de vakantieperiode. 
 
 

Persoonlijke kampioenschappen 
 

Het nieuwe wedstrijdrooster is bekend en staat inmiddels op de website. We zijn nog op 
zoek naar een vereniging die de gewestelijke finales libre 3e klasse wil organiseren. Bij 
interesse graag melden via pk@knbbtwente.nl  
 
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het aantal sluitingsdata voor de 
inschrijvingen is teruggebracht van 16 naar 5, let hier dus goed op. Tevens hebben we 
weer een online inschrijfformulier beschikbaar om het inschrijven soepeler te laten 
verlopen. 
 
Nieuw is het districtskampioenschap in de spelsoort 5 pins biljart. 
Ons district organiseert deze voor het eerst en om deze spelsoort te 
promoten is de deelname hieraan dit jaar gratis. 
In de maanden september en oktober zullen er demonstraties 
worden gegeven. Diegene die niet kunnen wachten kunnen alvast 
informatie hierover vinden op www.5-pins.nl  
 

mailto:competitie@knbbtwente.nl
mailto:pk@knbbtwente.nl
http://www.5-pins.nl/
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Sponsoren 
 
Voor het aankomende seizoen hebben we weer sponsoren kunnen vinden voor de 
verschillende klassen in BiljartPoint. Ook zijn blij met de toezegging dat de nieuwe 
eigenaar van De Haven het contract van de vorige eigenaar wil voortzetten. 
 
 

A klasse 

 
 

B1 klasse 

 
 

B2 klasse 

 
 

C1 en C4 klasse 

 
 

C2 klasse 

 
 

C3 klasse 
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Uitslag enquête B1 en C1 klasse 
 
Op initiatief van EGB zijn er in de voorjaarsvergadering voorstellen tot verandering gedaan 
voor de B1 en C1 klasse. Hierop is door het bestuur een enquête uitgezet onder de 
deelnemende teams van het komende seizoen. In de B1 klasse hebben 15 van de 19 
(78%) aangeschreven teams gereageerd en in de C1 klasse 8 van de 12 teams (67%). 
Hieronder volgt per vraag de uitslag. 
 

1. Moeten bij de indeling van poules de teams van dezelfde vereniging zoveel 
mogelijk van elkaar worden gescheiden? 

 

 

B1 klasse C1 klasse 

ja 6 6 

nee 8 1 

geen mening 1 1 

 

15 8 
 

2. Moeten de poules worden ingedeeld op sterkte of moet de sterkte evenredig 
worden verdeeld over beide poules? 

 

 
B1 klasse C1 klasse 

sterkte 9 6 

evenredig sterk 5 2 

geen mening 1 0 

 
15 8 

 
3. Welk puntensysteem moet worden gehanteerd in de B1/C1 klasse? 

 

 
B1 klasse C1 klasse 

partijpuntensysteem 5 5 

carambolepuntensysteem 8 3 

geen mening 2 0 

 
15 8 

 
4. Wat zou het aanvangstijdstip in de B1 klasse moeten zijn? 

 

 
B1 klasse 

19:00 uur 3 

19:30 uur 10 

geen mening 2 

 
15 
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5. Wat zou de volgorde in de opstelling moeten bepalen in de C1? 
 

 
C1 klasse 

moyennesterkte 4 

spelsoort 4 

geen mening 0 

 
Concluderend kan worden gezegd dat in de B1 klasse men niet op voorhand voor het 
scheiden van teams van dezelfde vereniging is, in tegenstelling tot de C1 klasse. Zowel de 
B1 als C1 klasse is men voor een poule-indeling op sterkte. 
 
In de B1 blijft het carambolepuntensysteem gehandhaafd in tegenstelling tot de C1 waar 
met overgaat op het partijpuntensysteem. In een eerder uitgezette enquête door EGB was 
men ook in de B1 voor het partijpuntensysteem, weliswaar met een kleine meerderheid. 
Uit een vergelijking van beide enquêtes is gebleken dat een aantal teams van mening zijn 
veranderd. 
 
De aanvangstijd in de B1 blijft ongewijzigd in 19:30 uur. Dit wil overigens niet zeggen dat 
men in goed onderling overleg nier eerder zou kunnen beginnen. De wijze van 
teamopstelling in de C1 blijft ongewijzigd, de spelsoort blijft hierin dus bepalend. 
 
De wijzigingen zullen worden opgenomen in het districtscompetitiereglement. 
 
 

Prettige vakantie 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen een fijne 
vakantie toe. En veel succes in het nieuwe seizoen natuurlijk. 
 
 
Met vriendelijke sportgroet namens het bestuur. 
 


