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Mededelingen

Mededelingen (1)
• Het “Groene Boekje” verdwijnt.
– Onderzoek heeft uitgewezen dat het boekje kan vervallen.
– Officiële mededelingen, reglementswijzigingen, wedstrijdverslagen en
allerlei andere gegevens vindt men op de site van KNBB- Kempenland.
– Bedrijven adverteren op de site i.p.v. in het “groene boekje”.
– Teamgegevens en contactadressen vindt men op “BiljartProf”
• BiljartProf is aangekocht door de KNBB. Vanaf komend seizoen is dit het
landelijk programma voor PK (en competitie). De naam gaat waarschijnlijk
veranderen.
• Reageren op berichten (e-mail) van het bestuur. Meerdere verenigingen
(secretarissen) nemen niet de moeite om te reageren op e-mailberichten.
– Bijv. het opgeven van het aantal aanwezigen bij deze vergadering.

Mededelingen (2)
• In reactie op de toegezonden vergaderstukken heeft het bestuur een brief
met vragen ontvangen van Berty Kuijpers. De antwoorden op de vragen
zijn in de presentatie verwerkt.
• Met Piet Hamers is gecommuniceerd n.a.v. de beslissingswedstrijd in de
C3- klasse. Ook hierdoor is de presentatie aangepast.
• Jullie bestuur volgt zoveel als mogelijk de aanbevelingen en reglementen
van de KNBB – KVC. Dit om discussies te voorkomen en een eenduidig
reglement te kunnen toepassen.
• Wij (bestuur) hebben lopende het seizoen intensief contact gehad met het
bestuur van KNBB- KVC en de commissie Breedtesport.
– Spelen met intervallen in de Persoonlijke Kampioenschappen.
– Gebruik van BiljartProf als automatiseringssysteem voor de KNBB.

PK- procedure van A tot D
(zie ook de bijlage)

PK- procedure van A tot D
• De verplichtingen van deelnemers en secretarissen in het
kader van PK deelname aan PK- wedstrijden is vastgelegd
in de procedure: PK- procedure van A(anmelden) tot
D(eelnemen).
• Deze procedure vindt men op de site van KNBB
Kempenland.
• Info over de PK- wedstrijdkalender vindt men op
BiljartProf.

Waar ligt de verantwoording?
De verantwoording voor zowel tijdige aanmelding als het
aanwezig zijn bij de wedstrijden ligt geheel bij de speler zelf.
Verder wordt van de verenigingssecretaris verwacht dat
men de acties genoemd in de procedure uitvoert in het
belang van de vereniging, de individuele spelers en de
biljartsport in het algemeen.

Stap 1. Voor aanvang van het biljartseizoen
• Actie 1: spelers moeten hun deelname aan PK-s doorgeven
aan de verenigingssecretaris.
• Actie 2: de verenigingssecretaris zet de PK- deelnemers in
BiljartProf of zend de gegevens per e-mail naar de District PKwedstrijdleider.

Stap 2. Een paar weken voordat het biljartseizoen van start gaat

• Actie 1: de District PK- wedstrijdleider zendt een e-mail naar
alle verenigingen met het verzoek de inschrijvingen te
controleren.
• Actie 2: de verenigingssecretaris controleert of alle PKdeelnemers van zijn vereniging in het overzicht staan vermeld
en controleert de opgegeven gegevens.

Stap 3. Vier weken voordat het PK- onderdeel wordt gespeeld
• Actie 1: De District PK- wedstrijdleider zendt een bericht naar
alle betrokken secretarissen en alle voor het betreffende PK
gerechtigde spelers.
• Actie 2: de reeds ingeschreven PK- deelnemer overweegt
wel/niet deelnemen. Als men besluit niet deel te nemen laat
men dat zelf of via de verenigingssecretaris weten aan de
District PK- wedstrijdleider.
• Actie 3: de District PK- wedstrijdleider verwijdert de speler uit
de deelnemerslijst.
• Actie 4: Als men nog niet heeft ingeschreven en men is
speelgerechtigd, dan kan men alsnog inschrijven. Als er nog
plaats is kan men deelnemen.

Stap 4. Twee weken voor de PK- speeldatums.
• Actie 1: de District PK- wedstrijdleider zendt naar alle
deelnemers en de betreffende verenigingssecretarissen
een uitnodiging voor het PK.
• Actie 2: de PK- deelnemer controleert de gegevens.
• Actie 3: de verenigingssecretaris zendt de e-mail met de
uitnodiging door naar alle leden van de vereniging. Met
het doorsturen naar alle leden is iedereen op de hoogte
en kan men het PK, indien gewenst, bezoeken.

Annuleren van deelname
• Als men zich heeft aangemeld voor een PK en men kan om de
een of andere reden niet deelnemen is men verplicht zich bij
de District PK- wedstrijdleider af te (laten) melden.
• Als men zich niet afmeldt krijgt men (naast het betalen van een
boete) een sanctie opgelegd. Deze sanctie houdt in dat men
van het deelnemen aan PK- wedstrijden in het lopende seizoen
en het daarop volgende seizoen is uitgesloten.

Toekennen van PK- organisaties

Aanvragen en toekennen van PK- organisaties
• Men dient vóór de sluitingsdatum van de competitie- en PK- opgave
kenbaar te maken welke PK- wedstrijd(en) men als vereniging wil
organiseren.
• Als niet alle PK- wedstrijden zijn voorzien van een aanvraag, dan verdeelt
het districtsbestuur de resterende PK- wedstrijden onder de verenigingen
die naar mening van het bestuur onvoldoende wedstrijden hebben
aangevraagd.
• Nadat alle gegevens van competitie en PK’s in BiljartProf zijn opgenomen
krijgen alle verenigingssecretarissen een bericht van de District PKwedstrijdleider.
• De verenigingssecretarissen controleren de gegevens van alle toebedeelde
PK- wedstrijden en nemen deze op in de verenigingskalender.
• Het achteraf aankomen met een smoesje dat men niet op de hoogte was
van een toebedeeld PK wordt niet (meer) geaccepteerd.
• Dat geldt ook voor het “teruggeven” van een toebedeeld PK.
• Sanctie: alle spelers van de betreffende vereniging worden uit de
deelnemerslijst van het betreffende PK verwijderd.

PK- reglementswijzigingen

Vanaf komend seizoen PK’s met intervallen
• Wij volgen de nieuwe regels van de KNBB vastgelegd in
het wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen
(WRPK) met intervallen.
• Vorig jaar hebben wij ons uitgesproken tegen het spelen
van PK’s met intervallen en was de KNBB niet gereed
voor de praktische invulling.
• Nu zijn de reglementen gereed en is er een
verwerkingssysteem (BiljartProf) in orde gemaakt voor
het spelen met intervallen.
• Gezien de doelstelling van KNBB-KVC die alles in het
werk stelt om meer deelnemers te werven voor de PK’s
voelen wij (bestuur) ons verplicht om medewerking te
verlenen aan de proefperiode van 2 jaar.
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Officieel gemiddelde
• Men heeft geen officieel gemiddelde (NO) als men in een
spelsoort gaat spelen waarin men niet staat geregistreerd
met een officieel gemiddelde (O).
• Spelsoorten zijn: libre klein, bandstoten klein, driebanden
klein, driebanden groot en kader.
• Bijv.: een libre speler gaat voor het eerst deelnemen aan een
pk- driebanden klein. De betreffende speler heeft dan geen
officieel gemiddelde in het driebanden klein.
• Men krijgt een officieel gemiddelde als men minimaal 4
partijen in de betreffende spelsoort heeft gespeeld.
• Een officieel gemiddelde blijft minimaal 2 jaar geldig.

Gemiddelden bij het spelen met intervallen
• PK-aanvangsgemiddelde: het gemiddelde waarmee een speler
het seizoen aanvangt. Dit is het hoogste gemiddelde behaald in
het laatst gespeelde seizoen in een PK-onderdeel of het
eindgemiddelde van een KNBB-competitie.
• PK-startgemiddelde: Het gemiddelde voor elk PK-onderdeel.
Dit gemiddelde wordt berekend aan de hand van het bepaald
gemiddelde. Het hoogst bepaalde gemiddelde (of
aanvangsgemiddelde) is steeds leidend. Men kan in een seizoen
dus alleen maar stijgen en NIET dalen.
• Bepaald gemiddelde: gemiddelde van het PK-onderdeel, dat
berekend wordt door de som van het PK-startgemiddelde en het
gespeelde gemiddelde in dat PK te delen door 2. Bij een NO is
het bepaald gemiddelde na het eerste PK- onderdeel gelijk aan
het gespeelde gemiddelde in dat PK

Voorbeeld gemiddelden berekening

Promotie
De 10% - en 20% regel vervalt.

Realiseert een speler een officieel bepaald gemiddelde hoger
dan de bovengrens van de klasse, dan promoveert deze speler
bij aanvang van het volgende seizoen naar de naastgelegen
hogere klasse (UP). Behaalt een speler met een niet officieel
PK-aanvangsgemiddelde in het eerste onderdeel van een
kampioenschap een promotie, dan promoveert deze speler
direct.

Voorbeeld directe promotie (P)
• Een libre speler gaat voor het eerst deelnemen aan het PKdriebanden en geeft zich op in de 3e klasse met een
gemiddelde van 0,350 (NO).
• In de districtsvoorronde (DV) speelt hij/zij 0,380.
• Het bepaald gemiddelde is gelijk aan het gespeelde
gemiddelde (0,380) en is meteen een officieel gemiddelde.
• 0,380 betekent directe promotie naar de 2e klasse .
• Speler mag meteen naar de DV 2e klasse.
• Het aanvangsgemiddelde in de DV 2e klasse is 0,380.

Uitgestelde Promotie (UP)
Een speler (O) mag het gehele seizoen in de klasse blijven
waarin hij is gestart. Bij een eventuele promotie stelt men de
promotie dus uit naar het volgend seizoen. Is deze uitgestelde
promotie tot stand gekomen tijdens de voorwedstrijd van een
kampioenschap, dan mag betreffende speler een verzoek
indienen om direct te promoveren. De betreffende speler mag
dan niet meer deelnemen aan vervolgonderdelen van de klasse
waaruit hij is gepromoveerd.

De District PK- wedstrijdleider beslist of dit verzoek wordt
ingewilligd.

Voorbeeld uitgestelde promotie (UP)
• Een competitie 3-banden klein speler gaat deelnemen aan het
PK- driebanden klein. In de competitie heeft de speler 0,350
gespeeld en wordt ingedeeld in de 3e klasse met een officieel
gemiddelde van 0,350 (O).
Het PK- aanvangsgemiddelde is 0,350.
• In de districtsvoorronde (DV) speelt hij/zij 0,380.
• Het bepaald gemiddelde in de DV is gelijk aan:
(PK- aanvangsgem. + het gespeelde gem.) / 2 =
(0,350 + 0,380) / 2 is 0,365.
• 0,365 betekent promotie naar de 2e klasse.
• De speler mag de promotie uitstellen en verdergaan in de
3e kl. (districtsfinale spelen).

Degradatie
Realiseert een speler aan het eind van een kampioenschap een
hoogste bepaald gemiddelde lager dan de ondergrens van de
klasse, dan degradeert deze speler naar de direct onderliggende
klasse, tenzij de speler in enig onderdeel van het kampioenschap
een binnen de klasse vallend gespeeld algemeen gemiddelde
heeft gerealiseerd en de speler verzoekt om op basis van dit
gespeeld gemiddelde niet te degraderen. Een degradatie wordt
direct ongedaan gemaakt als het algemeen eindgemiddelde van
de teamcompetitie van deze speler in dezelfde spelsoort valt in
de PK-klasse waaruit de speler is gedegradeerd.
De mogelijkheid tot halve degradatie (HD) bestaat niet meer.

Eindresultaat na een voorwedstrijd bij intervallen
Aan elk van de deelnemers aan de voorwedstrijd wordt een
rangnummer toegekend. Het rangnummer wordt bepaald op
basis van het aantal rangpunten dat op basis van het aantal
partijpunten en het percentage gemaakte caramboles aan een
speler is toegekend.

Eindresultaat na een eindstrijd bij intervallen
De eindrangschikking wordt als volgt bepaald:
1. Partijpunten.
2. Carambole percentage.
3. Laagst aantal gebruikte beurten.

Competitie wijzigingen

Competitiewijzigingen

INHOUD:
• Teaminschrijvingen
▪ Complexiteit van de teamopgaves zorgt voor verstoring van de competitie
o Meerdere wedstrijden uit of thuis achter elkaar
o Groot verschil in het aantal gespeelde wedstrijden
o Enkele weken achtereen geen wedstrijd hoeven spelen

•
•
•
•
•

Aantal teams per klasse
Dubbelpartijen
Herzien van gemiddelden
Klasse beslissingswedstrijden
Bewaren tellijsten

Teaminschrijvingen
• Bij het opgeven van de teams geeft men aan in welke klasse
men wil spelen (dit is een indicatie).
• Het districtsbestuur (wedstrijdleider) bepaalt de uiteindelijke
indeling, afhankelijk van de spelersgemiddelden.
• Elk team geeft een speeldag op en bij voorkeur een
alternatieve speeldag.
• Er worden geen voorwaarden van koppelingen meer
geaccepteerd voor het spelen van teams op dezelfde
speeldag.
• Ook met andere voorwaarden wordt geen rekening meer
gehouden bij het maken van de competitieroosters.

Aantal teams per klasse (1)
• Libre: C1, C2, C3 en C4
– C3 en C4 spelen in dezelfde competitie (2 poules).
– Alle C4- teams zitten in één poule met C3-teams
– Zowel C3 als C4 kent een kampioen.

• Driebanden klein: B1 en B2
– 2 x 2 poules

• Driebanden groot
– A Competitie (gespeeld in de weken dat de divisie stil ligt).
• Gering aantal deelnemende teams.
• Kunnen / willen we dat district overschrijdend gaan maken
(bijv. samengaan met District Venlo)?

Aantal teams per klasse (2)
• De voorkeur gaat uit naar grote poules met indien mogelijk
even aantal teams (afhankelijk van het aantal inschrijvingen).
• Doelstelling is dat iedereen tegen elkaar speelt.
• Het aantal wedstrijden per klasse kan uiteenlopen afhankelijk
van het aantal teams in een poule / klasse.
• Maximaal aantal wedstrijden is 27.
• Minimaal aantal wedstrijden is 24.

Dubbelpartijen
• Alleen de laagst geplaatste speler van een team mag een
dubbelpartij spelen.
• In de dubbelpartij speelt de betreffende speler een verhoging
van 2 intervallen.
• De dubbelpartij speelt men altijd tegen de laagst geplaatste
speler van de tegenpartij.
• In de laatste 3 wedstrijden van het seizoen (competitie) mag
men geen dubbelpartijen meer spelen.

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 (als NS minimaal
4 wedstrijden gespeeld) één interval dalen.
• 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.

Klasse beslissingswedstrijden
• Beslissingswedstrijden zijn een verlengstuk van de competitie.
• In deze wedstrijden wordt het zelfde puntensysteem
(carambolepunten met bonussen) toegepast als in de
competitie.
• Ranking bij gelijk aantal punten wordt nu bepaald door het
carambole percentage. Voorstel om dat te wijzigen naar:
1.
2.
3.

Totaal aantal punten over de beslissingswedstrijden
Meest behaalde partijpunten in de beslissingswedstrijden
Carambole percentage over de beslissingswedstrijden

Bewaren tellijsten
• Men is verplicht de tel(schrijf)lijsten tot 3 weken na het einde
van het seizoen te bewaren.
• Op verzoek van het districtsbestuur is men verplicht de
tellijsten te laten zien.

Arbitersvraagstuk
(Zie ook de bijlage)
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Persoonlijk
Kampioenschap

Arbiters aangewezen
door de KNBB

Aantal arbiters

nee

nvt

District finales

ja

2 arbiters voor 2 dagen

Gewestelijke finales

ja

4 arbiters voor 2 dagen

nee

nvt

Nationale finales (laag)

ja

4 arbiters voor 3 dagen

Nationale finales (hoog)

ja

Nat. arbiters

District voorwedstrijden

Nationale voorwedstrijden

Aanstellen arbiters (2)
• Voor alle kampioenschappen (behalve nationale finales)
waarvoor de arbiters worden aangewezen door de KNBB
geldt: als men geen gebruikt maakt van aangewezen KNBBarbiters mag men als compensatie de dagvergoeding van de
arbiters (2 x 2 x €12,50 = € 50,00) declareren bij de District
Penningmeester.
• Voor alle kampioenschappen waarvoor geen arbiters worden
aangewezen door de KNBB geldt: men kan een verzoek tot het
aanwijzen van arbiters indienen bij het districtsbestuur.
Als het districtsbestuur deze vraag kan invullen, dient men de
dag- en kilometervergoeding voor de aangewezen arbiters als
vereniging zelf te betalen.

Arbitersvraagstuk
• Het aantal arbiters neemt af. Hierdoor komt het bezetten van
alle te arbitreren wedstrijden onder druk te staan.
• Een paar maanden geleden is naar alle leden van KNBB
Kempenland een bericht verzonden met de vraag of men een
arbiterscursus wil volgen. Slechts 4 personen hebben hierop
gereageerd.
• Als de trend van het verminderen van het aantal arbiters
doorzet, kunnen we over een paar jaar niet meer alle finales
bemensen met officiële arbiters.
• Dat betekent dat de verenigingen dan zelf moeten zorgen
voor voldoende gekwalificeerde arbiters.
• Wordt vervolgd.

Het niet spelen naar kunnen

Het niet spelen naar kunnen
• Het drukken en daarmee het lak hebben aan sportiviteit
neemt ontoelaatbare vormen aan en verziekt de biljartsport.
• Komt zowel in de PK’s als competitie voor.
• Heeft dit seizoen geleid tot een sanctie voor een speler (PK):
de speler is alsnog gepromoveerd (gemiddelde van vóór de
laatst gespeelde partij).
• Besef wat je je eigen en je collega biljarters aandoet als je het
drukken tot speelstijl verheft.
• WEES SPORTIEF EN SPEEL WAT JE KUNT

