
Overleg District Kempenland met 
teamleiders en secretarissen

20 juni 2022



Agenda

• Opening en welkom

• Doornemen presentielijst

• Vaststellen agenda

• Mededelingen en ingekomen stukken

• KNBB Ledenadministratie en wedstrijdsoftware

• Bespreekpunten avondcompetitie

• Bespreekpunten dagcompetitie

• Bespreekpunten persoonlijke kampioenschappen

• Rondvraag / WVTTK

• Sluiting



Doornemen presentielijst



Vaststellen agenda



Mededelingen en ingekomen stukken



Ingekomen stukken

• Ingekomen: vraag van Dubac betreffende organisatie PK’s. Komt ter sprake 
bij het agendapunt PK bespreekpunten



KNBB Ledenadministratie en 
Wedstrijdsoftware



Wedstrijdsoftware

• BiljartProf wordt niet meer gebruikt binnen de KNBB

• Wedstrijdsoftware competitie is/wordt BiljartPoint (tijdelijk?)

• Wedstrijdsoftware PK’s wordt KNBB- Livescore

• Competitie: teamleiders met een account in BiljartPoint: 
• Verwerken competitie uitslagen 

• Wijzigen speeldatums

• PK’s: wedstrijdleiders met een account in KNBB- Livescore
• Verwerken PK-wedstrijden

• Zonder account kan IEDEREEEN kijken naar uitslagen en 
standen zowel in BiljartPoint als KNBB- Livescore 

• Demo van KNBB- Livescore



Ledenadministratie

• Nieuwe KNBB- Ledenadministratie is gekoppeld met 
Biljartpoint en KNBB- Livescore; voor het uitwisselen van 
gemiddelden e.d.

• Men (alle leden) zijn zelf verantwoordelijk dat de gegevens in 
de ledenadministratie in orde zijn (o.a. e-mailadres en 
telefoonnummer); account aanmaken en inloggen.

• Men (alle secretarissen) zijn er verantwoordelijk voor dat de 
gegevens van de vereniging / lokaliteit / aantal leden enz. in 
orde zijn; account aanmaken en inloggen.

• Secretarissen, zorg er voor dat vóór 31 juli de gegevens in de 
ledenadministratie in orde zijn!



Bespreekpunten avondcompetitie



Bespreekpunten avondcompetitie

• Huldiging kampioensteams

• Terugtrekken van een team uit de competitie

• Herzien van het gemiddelde op de helft van de competitie

• Competitiepuntensysteem wijzigen?

• Competitie indeling libre C1 en C2 (bijlage)

• Alleen bonuspunten bij het spelen boven de klasse-
ondergrens bij carambolepuntensysteem

• Deelname aan A- competitie



Kampioenen teams seizoen 2022-2023

• B1:         ’t Vrijthof ’85-1

• B2:         De Karper ‘83

• C1:         Dubac C1-2

• C2:         De Hangijzers

• C3:         De Zwaan 2

• C4:         De Drie Eiken

• C5:         Districtsteam Dames 1 (reeds gehuldigd)

• Dagcompetitie: Combi’95

• Actief op de Landsfinale: (30 juni t/m 11 juli in Nieuwegein):  
‘t Vrijthof ‘85 (B1), Karper (B2), Hangijzers, (C2), De Zwaan (C3), 
Dames districtsteam (C5), Combi’95 (Dagcompetitie) en 
‘t Vrijthof ‘85 (A-klasse)



Terugtrekken van een team uit de competitie

• Door omstandigheden kan het zijn dat een team zich moet 
terugtrekken uit de competitie

• Alle door het teruggetrokken team gespeelde wedstrijden komen 
te vervallen

• Er vindt voor de overige teams géén gemiddelde herberekening 
plaats op basis van het terugtrekken van een team.



Herzien van gemiddelden

• In het midden van de competitie wordt een mid-interval (week) 
ingesteld waarin de gemiddelden worden bezien.

• Men kan alleen met een officieel gemiddelde maximaal één 
interval dalen en een onbeperkt intervallen stijgen.

• Aantal wedstrijden voor- en na de mid-interval zal zo gelijk 
mogelijk zijn (max. één wedstrijd verschil).

• In de mid-interval (datums worden nog bekend gemaakt) 
mogen geen wedstrijden worden gespeeld. 

• Er mogen geen wedstrijden worden verschoven naar de andere 
kant van de mid-interval (dat geldt voor zowel naar voren halen 
als naar achteren verschuiven van wedstrijden).

• HOUD REKENING MET BOVENSTAANDE REGELS BIJ HET 
VERSCHUIVEN VAN WEDSTRIJDEN.



Competitiepuntensysteem (1)

• Carambolepuntensysteem zou het beter spelen (bonus boven 
het gemiddelde) moeten stimuleren.

• De schijn bedriegt. Iemand die elke week zijn bonuspunten haalt 
speelt tegen een te laag gemiddelde.

• Lagere spelers kunnen tegen hogere spelers gemakkelijker de 
bonuspunten behalen

• Tegen het einde van het seizoen zie je gemiddelden van 
spelers/teams fors dalen. Hierdoor in het volgende seizoen 
minder caramboles te maken en ook nog gemakkelijker de extra 
bonus te behalen.

• Het behaalde aantal punten bij teams die bovenaan in de 
competitie staan, is het aandeel bonuspunten meer dan 1/3 
deel van het totaal aantal punten



Competitiepuntensysteem wijzigen (2)

• Voorstel: keuze uit 5 systemen:

1. Men krijgt 2 punten voor een gewonnen partij en het team 
met het hoogste carambolepercentage een extra punt

2. Men krijgt per 10% van het te maken aantal caramboles 
1 punt en de winnaar krijgt 2 punten extra (max 12 pnt.)

3. Men krijgt per 10% van het aantal te maken caramboles 
1 punt en als men boven het gemiddelde speelt 1 punt 
extra + 2 punten voor het team met het hoogste carambole 
percentage. 

4. Laten zoals het was (15 punten)

5. Men krijgt per 10% van het te maken aantal caramboles 
1 punt en 2 punten voor het team met hoogste car. perc.



Competitiepuntensysteem wijzigen (3)

BESLUIT NA STEMMING OVER HET PUNTENSYSTEEM:

• Men krijgt per 10% van het aantal te maken caramboles 1 punt 
en als men boven het gemiddelde speelt 1 punt extra + 2 
punten voor het team met het hoogste carambole percentage. 
Bij een gelijk percentage (op 2 cijfers achter de komma) worden 
de 2 punten gedeeld.

• Extra punt boven het gemiddelde ongeacht of men wel/niet 
boven de ondergrens van de klasse speelt.

• Dit besluit geldt voor alle spelsoorten en klassen



Competitie teams opgeven en indeling

• A- competitie 

• Onvoldoende deelnemers in ons district

• Aansluiten bij een ander district?

• C3 en C4 gecombineerd zoals gewoonlijk

• C1 en C2 indelen volgens schema (schema uitleg)

• Teams z.s.m. opgeven (via e-mail) naar competitieleider; Rinus 
Vorstenbosch

• Aantal te spelen wedstrijden kan verschillen per klasse. Het 
verschil in aantal wedstrijden zo klein als mogelijk houden



Bespreekpunten dagcompetitie



Bespreekpunten dagcompetitie

• Competitie gestart met 4 teams (Dubac (2x), D’n Babbel en 
Combi ‘95)

• Na de winterpauze uitgebreid tot 5 teams (Geldrop)

• Men speelt libre of bandstoten (> 6,5 gem. libre)
• en hopelijk in de toekomst mogelijk ook kader

• Uitbreiding van het aantal deelnemende teams; 
graag met z’n allen het Dagbiljarten bij de KNBB promoten.

• Teams opgeven via e-mail (zsm) naar competitieleider; Rinus 
Vorstenbosch



Bespreekpunten PK’s



Organisatie van PK’s

• Ingekomen vraag van Dubac: bij de organisatie van PK’s
betaald Dubac € 50,00 voor het aanbieden van soep en 
broodjes (gemeenschapshuis). Op de meeste plaatsen wordt 
dat gratis aangeboden door de lokaliteiteigenaar/beheerder. 
Hoe hiermee om te gaan?

• Uitslag enquête en PK- livescore

• Aantal partijen en wedstrijdkalender 

• Promotie 



Uitslag enquête en PK- Lifescore

• Resultaat van de enquête is naar alle verenigingen gezonden

• Voor alle spelsoorten: vanaf 2e klasse vaste aantallen

• Voor alle spelsoorten: 3e klasse en lager met intervallen

• Voor alle klassen is een beurtenlimiet voorzien. 
• Schematisch overzicht tonen

• Gaan we voor alle klassen een beurtenlimiet toepassen?

• Puntenscore bij interval; 2 punten systeem
• Ranking: aantal punten -> gemiddelde percentage

• Puntenscore bij vaste aantallen; 2 punten systeem
• Ranking; aantal punten -> gespeelde gemiddelde

• Spelen volgens “De Bruin” systeem. AVE-systeem wordt later 
ingebouwd

• Opgeven voor PK’s (zsm) via e-mail bericht naar Maria Blom.



Promotie

• Intervalsysteem op basis van het bepaalde startgemiddelde
• Interval NO en O: boven ondergrens volgende klasse: Finale en -> UP

• Interval NO en O: 20% boven ondergrens volgende klasse: 
Finale en -> DP

• Vaste aantallen bepaald op gespeeld gemiddelde
• Vast aantal NO: boven de ondergrens volgende klasse: FINALE -> DP

• Vast aantal O: boven ondergrens volgende klasse: FINALE -> DP

• Vast aantal O: 20% boven ondergrens volgende klasse: FINALE -> DP



Aantal partijen en kalender

• Het aantal partijen in voorronden georganiseerd op 
districtsniveau is 6

• Het aantal partijen in voorronden georganiseerd op 
gewestelijk en nationaal niveau is 4

• Wedstrijdkalender 2022-2023 doornemen




