
MEDEDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDERS COMPETITIE 

Beste biljartvrienden, 

 Met ingang van donderdag 26 juli zal de competitie inclusief het speelschema zichtbaar zijn 

op Biljartpoint. Hier volgt een verslag over hoe wij tot dit programma zijn gekomen. 

 VOORBEREIDING 

Alle verenigingen hadden de mogelijkheid om de teams uiterlijk 1 juni op te geven. 

Dit hebben de meeste verenigingen keurig gedaan maar enkele vereniging hadden wel een 

week uitstel nodig. 

Nadat alle teams binnen waren zijn alle gegevens in Excel verwerkt en rond 1 juli stonden alle 

teams op Biljartpoint.  

Via email is een overzicht verstuurd door de secretaris waarop de speelavonden stonden 

vermeld. Dit moest kloppen alvorens wij konden beginnen met de indeling. 

INDELING 

De indeling van de poules is bepaald in overleg met de voorzitter.  

Al snel bleek dat het niet mogelijk bleek om 34 speelronden te laten spelen. 33 was het 

maximum. 

Hierdoor zijn in de C3 en C4 meer poules ontstaan dan aanvankelijk onze bedoeling was.  

Oorzaak is de late bouwvak vakantie in 2018 en het feit dat wij een week voor de 

kampioenendag klaar moeten zijn. De datum van de kampioenendag is bepaald nadat wij 

wisten wanneer wij onze afgevaardigde teams moeten doorgeven.  

Wij dienen de teams door te geven uiterlijk 28 april 2019 dus zal de kampioenendag ook in 

dat weekend georganiseerd worden. 

 Enkele verenigingen kwamen met het verzoek of een team naar een andere poule kon en hier 

hebben wij dan ook rekening gehouden. Hierna konden wij naar de volgende stap. 

 PUZZELPROGRAMMA 

Alle gegevens zijn in het puzzelprogramma gezet en hierbij liepen wij wel tegen wat 

problemen aan: 

 Zoals eerder vermeld konden wij maximaal 33 speelronden kwijt. Speelronde 18 

leverde echter een probleem op. Op maandag en dinsdag is het Oud & Nieuw. Vanaf 

woensdag 2 januari kan er wel weer gespeeld worden. Alle wedstrijden die gepland 

stonden op die datum zijn handmatig verzet naar een andere datum in die week.  

In overleg kunnen deze wedstrijden wel verzet worden.   



Het was onze bedoeling om de B2 in ronde 18 vrij te geven. Echter is daardoor de 1
e
 

ronde van 2019 nog in 2018 terecht gekomen. Wij laten dit zo staan maar zullen 

daardoor de herziening bij het driebanden een week eerder dan het libre moeten doen. 

 Enkele verenigingen geven maar één speelavond beschikbaar waarop de thuis 

wedstrijden gespeeld zouden kunnen worden. Als er maar 1 team op die avond speelt 

dan is dit geen enkel probleem maar er zijn heel veel verenigingen die 2 teams op die 

avond hebben. Dan denk je dat je er om de week 1 thuis kunt laten spelen. Was het 

maar zo simpel. Je bent afhankelijk van een vastgelegd schema in het 

puzzelprogramma waardoor dit niet zo uitkomt dat je om de week een team thuis kunt 

laten spelen. Bij enkele verenigingen waren wij daardoor genoodzaakt om de 

wedstrijden toch naar een andere speelavond te verzetten. In overleg kunnen deze 

wedstrijden wel verzet worden.   

 Er is een lokaliteit waar 14 teams spelen en waarbij ze 4 beschikbare speelavonden per 

week hebben op 2 tafels. Verder gaat deze lokaliteit pas per 6 september open terwijl 

de competitie al op 28 augustus begint. Hier zullen deze teams wel uitkomen maar je 

kunt wel nagaan dat je hier in het programma niet uitkomt. 

 In bijna alle klassen is een overvol programma ontstaan. Van de 14 klassen/poules 

hebben er 8 alle 33 speelronden nodig. Het verzetten van probleemgevallen bleek 

daardoor vrijwel onmogelijk.  

 Enkele leden waren ongeduldig en vroegen zich af wanneer het speelschema erop zou 

komen te staan. Wij kunnen alleen maar mededelen dat er achter de schermen flink is 

doorgewerkt en dat dit soort vragen daarom niet altijd beantwoordt zijn. 

EINDRESULTAAT COMPETITIE 2018/2019 

Wij hebben ons best gedaan om een zo goed mogelijke competitie te maken. Er zijn dan ook 

vele uren werk in gaan zitten maar wij hebben het er graag voor over. 

Wij realiseren ons dat het schema niet altijd optimaal zal zijn maar wij verwachten begrip 

hiervoor gezien het aantal factoren waarmee wij rekening moesten houden.  

Het is altijd toegestaan om een wedstrijd 3 maanden naar voren te halen of 2 weken uit te 

stellen uitgezonderd de wedstrijden in de laatste 5 ronden. 

Biljartpoint geeft ons wel bericht als een datum is aangepast dus hiervoor is overleg niet 

nodig. Ga je buiten deze termijn dan is overleg wel nodig. 

 VRAGEN EN OPMERKINGEN 

Wij willen vragen om het speelschema goed te controleren op eventuele fouten.  

Zijn er nog vragen over dan kunnen deze uitsluitend via email gesteld worden aan 

competitie@knbbtwente.nl  

  

mailto:competitie@knbbtwente.nl


Namens Johan Klaver, Peter Stakenburg en Herman Verweg wil ik jullie nog een goede 

vakantie toewensen en alvast veel succes in het seizoen 2018/2019! 

De herziening staat gepland op de volgende datum: 

B1 en B2                      Zaterdag 15 december 

C1, C2, C3 en C4               Zaterdag 22 december 

De A-klasse word beheerd door het district Berkel & Slinge dus kunnen wij hier geen 

mededeling over doen. 

 Met vriendelijke groet, 

 

Arnold ten Oever 

Wedstrijdleider 

T: 074-8526907            E: bestuur@knbbtwente.nl 

M: 06-21845844          W: www.knbbtwente.nl 
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