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Nieuwegein, 12 april 2017  
 
Betref: wijzigingen Landscompetitie 2017-2018. 
 
Aan de besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van KVC 
 
 
Geachte bestuurders en wedstrijdleiders, 
 
Op onze laatste vergadering van de Wedstrijd Commissie Breedesport (WCB), hebben we de 
tabel vastgesteld voor de Landscompetitie 2017-2018.  
We zijn uitgegaan van één tabel in het libre en één tabel in het driebanden voor zowel de 
Avondcompetitie als de Dagcompetitie.  
 
Landscompetitie. 

 De officiële klassengrenzen zoals we die voor de libre landscompetitie hebben vastgesteld 
zijn:  

   Gemiddelde Aantal spelers  Bijzonderheden  
 C4 0,00 tot 1,40  3   1 speler met gemiddelde tussen 1,40 en 2,00 toegestaan. 
 C3 1,00 tot 2,40  3  1 speler met gemiddelde tussen 2,40 en 4,00 toegestaan.  
 C2 2,00 tot 7,00 3  1 speler met gemiddelde tussen 7,00 en 11,00 toegestaan.  
 C1 3,00 tot 15,00  3 Boven 15,00 gemiddelde kiest men een volgende spelsoort. 
 
 Voor de C1 merkt de WCB het volgende op:  
 Spelers met een gemiddelde boven de 15,00 gemiddeld, die in de districtsronde libre blijven 

spelen tot een gemiddelde van 25,00, worden voor de Gewestelijke- en Nationale finale 
worden overgeplaatst naar de volgende spelsoort, Libre Grote Hoek, enz.,  met het daarbij 
behorende aantal caramboles. Het advies van de WCB is, om deze spelers bij overschrijding 
van 15,00 gemiddeld in het district, over te laten stappen naar de volgende spelsoort.  

 

 Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel gemiddelde”(N.O.) na 4 wedstrijden in de 
eerste helft van de competitie een “officieel gemiddelde”.  
Het nieuwe gemiddelde kan naar boven, met een onbeperkt aantal intervallen, worden 
verhoogd. Naar beneden kan men met maximaal 1 interval worden verlaagd.   
Speelt deze speler of speelster pas in de tweede helft van de competitie zijn of haar 4de 
partij, dan wordt het gemiddelde ook officieel en opnieuw vastgesteld. Met dien verstande 
dat er alleen maar verhoogd kan worden. 
 

 Op de helft van de competitie worden de gemiddeldes en de bijbehorende caramboles op 
basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden 
verhoogd en met maximaal één interval worden verlaagd. Deze wijze van herzien wordt 
standaard door BiljartPoint toegepast. Indien districten halverwege de competitie niet 
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willen verlagen, geeft men dit door aan de coördinator landscompetitie op het 
bondsbureau, Ruud Hudepohl. Deze zal dit dan doorgeven aan BiljartPoint. 
 

 Na afloop van de districtscompetitie worden de gemiddeldes en de bijbehorende 
caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel 
naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde is het 
aanvangsgemiddelde van de competitie 2018-2019.  
Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale  en Nationale finale wordt men niet 
verlaagd! Het hoogste gemiddelde van het lopende seizoen is van toepassing op het aantal 
te spelen caramboles. Is het aanvangsgemiddelde hoger dan het gemiddelde op de helft van 
de competitie, dan is het aanvangsgemiddelde bepalend.  
Een eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen. 
 

 Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke rondes en Nationale finale moet een speler 
in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld. 
 

 In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om wedstrijdpunten en partijpunten. Een 
gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar 
van de wedstrijd en krijgt 2 wedstrijdpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten 
hebben behaald, krijgen zij beiden 1 wedstrijdpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- 
of  Nationale finale het aantal wedstrijdpunten van 2 teams gelijk is, dan is het team met 
het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het 
carambolepercentage welk team kampioen is.  

 

 Districten mogen voor het creëren van een evenwichtigere competitie eventueel afwijken  
van de vastgestelde boven- en/of ondergrenzen. Wanneer districten besluiten af te wijken, 
moet men zich goed realiseren dat de spelers van een team binnen de officiële gemiddelde 
-grenzen van de betreffende klasse moeten passen om aan de vervolgrondes deel te 
mogen nemen. Indien een district voor de districtscompetitie afwijkende tabellen wil 
gebruiken, dan dient het district dit kenbaar te maken aan Ruud Hudepohl. Voor de 
aanvullende wijzigingen kan BiljartPoint kosten in rekening brengen, die voor rekening zijn 
van het district.  
 

Persoonlijke kampioenschappen. 
De WCB heeft in een eerder schrijven aangekondigd, dat in het seizoen 2017- 2018 de 
klassen gehandhaafd blijven zoals in het seizoen 2016-2017. Het invoeren van het spelen 
met intervallen in verschillende klassen kan pas gebeuren als de software hierop is 
aangepast. De 5de klasse libre en de dames 2e klasse blijven hierop een uitzondering. Hier 
speelt men al een paar jaar met intervallen.    
Bij de gewestelijke kampioenschappen hebben we het afgelopen seizoen in drie klassen 
een pilot gedraaid en deze kampioenschappen in 2 dagen gespeeld. Men heeft hierover 
veel kritiek geuit. Als reden werd o.a. aangevoerd dat men niet tegen elke tegenstander 
uitkwam. 

 De voordelen van het systeem werden zonder meer opzij geschoven.  
 In het seizoen 2017-2018 worden alle gewestelijke finales gespeeld op 2 dagen.  

Er zullen 2 varianten worden aangeboden. De eerste is de zgn. “WCB-poulesysteem” met 8 
spelers en de tweede variant is een AVE-finale met 6 spelers. Het gewestelijk bestuur 
beslist welke variant gespeeld wordt.  
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Wij als commissie breedtesport willen het poulesysteem nogmaals een kans geven. Het is 
aan de gewesten om een keuze te maken voor deze variant of voor een finale met 6 spelers 
in het AVE-systeem.     

 
“WCB-poulesysteem” 
 Nog even een korte uitleg over de finale met het “WCB-poulesysteem”: 

Om te komen tot het aantal van 8 spelers in de gewestelijke finale passen we dezelfde 
methode toe als in het seizoen 2016-2017. De spelers worden verdeeld in 2 poules: A en B.  

 In poule A komen de nummers 1-3-5-7, in Poule B de nummers 2-4-6-8. 
 Vervolgens wordt gespeeld in een halve competitie om de plaatsen 1 t/m 4 in de poule. 
Wedstrijdindeling: nr. 1 tegen nr. 4 en nr. 2 tegen nr. 3. Vervolgens de winnaars tegen 
elkaar en de verliezers tegen elkaar. Op deze wijze blijft de spanning in het toernooi.  
Daarna worden de laatste partijen in de poule gespeeld. Elke deelnemer heeft dan 3 
wedstrijden gespeeld.  
 Op de tweede dag spelen de nummers 1 en 2 van beide poules tegen elkaar. Ook de 
nummers 3 en 4 van beide poules spelen tegen elkaar. Zo hebben alle deelnemers in 2 
dagen 5 partijen gespeeld.  
 Alle wedstrijden die gespeeld zijn tellen mee voor het eindresultaat van het 
kampioenschap. Met dien verstande dat de nummers 1 en 2 uit poule A en B strijden om 
het kampioenschap en de plaatsen 2, 3 en 4. De nummers 3 en 4 spelen om de plaatsen 5 
t/m 8. 

 Het kan dus voorkomen dat de nummer 5 meer wedstrijdpunten heeft behaald dan de  
nummer 4. 

 
AVE-finale met 6 spelers 
 Hoe gaan we nu te werk in de tweede variant , de AVE-finale met 6 spelers. 

Om te komen tot 6 gewestelijke finalisten, worden de districtskampioenen uitgenodigd. 
Daarbij worden in sommige gevallen de beste nummers 2 uit de districtsfinales eveneens 
uitgenodigd. Hierbij wordt gekeken naar het hoogste gemiddelde  van de nummers 2, dat 
gespeeld is in deze districtsfinale.    
Wanneer men kiest voor deze AVE-variant met 6 spelers, spelen alle deelnemers een keer 
tegen elkaar.  

 
Ik vertrouw er op dat ik jullie hiermee voldoende heb  geïnformeerd over de wijzigingen voor 
het seizoen 2017-2018.  
 
Met vriendelijke groet namens de WCB, 
 
Piet Verschure  
Voorzitter WCB  
Portefeuillehouder wedstrijdzaken KVC  
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