Beste secretaris
Ondanks deze moeilijke tijd waarin de gehele wereld nog steeds is verwikkeld in de
besmetting met het Coronavirus gaan we (bestuur van KNBB District Kempenland) toch aan
de slag met de voorbereidingen voor het komende seizoen (2021-2022). In verband met de
omstandigheden houden we dit voorjaar geen teamleidersvergadering. We integreren de
teamleider onderwerpen in de Algemene Ledenvergadering.
Wat vragen wij van jou als secretaris?
Dat je dit schrijven goed bestudeert en deelt met alle leden van de vereniging. Dit document
bestaat uit de beschrijving van (recentelijke) wijzigingen in competitie en PK’s.
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Uitwerking van de inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Het gebruik van Biljartprof
Op dit moment (half april 2021) is niet duidelijk op welke manier Biljartprof (BP) in
het komende seizoen gaat functioneren. In ieder geval is bekend dat BP niet door
‘gasten’ is te raadplegen. Men moet een inlogcode gebruiken. Dat betekent dat we
nu nog niet weten wie, en hoe men competitieteams en PK- deelnemers in BP (of
een ander systeem) kan registreren. We gaan ervan uit dat we de komende weken
hierover duidelijkheid krijgen zodat we alle verenigingen via de secretaris op de
hoogte kunnen stellen.
1.2. Competitiestart en Algemene Ledenvergadering (ALV)
De (school)zomervakantie duurt tot 5 september. Meteen daarna kunnen we
hopelijk starten met competitie en PK’s.
De ALV houden we op maandag 30 augustus 2021 om 20.00 uur. De vergaderlocatie
en verdere informatie komt te zijner tijd.

2. Wijzigingen en wijzigingsvoorstellen in de competitie
2.1. Beëindiging competitie seizoen 2020-2021
In verband met het Coronavirus is de competitie in het seizoen 2020-2021 niet
uitgespeeld. Het seizoen 2020-2021 wordt als niet gespeeld beschouwd. Alle
resultaten (ook voor nieuwe spelers) zijn vervallen.
2.2. Aanvangsgemiddelde competitie seizoen 2021-2022
Het aanvangsgemiddelde voor het seizoen 2021-2022 is het startgemiddelde van het
seizoen 2020-2021. Spelers die op dat moment nog geen officieel gemiddelde
hadden, blijven ‘nieuwe speler’ bij het begin van het komende seizoen 2021-2022.
2.3. Herzien van het gemiddelde op de helft van de competitie
In het midden van de competitie wordt een mid-interval (week) ingesteld waarin de
gemiddelden worden herzien. Men kan dan, alleen met een officieel gemiddelde,
maximaal één interval dalen en een onbeperkt aantal intervallen stijgen. Het aantal
wedstrijden voor- en na de mid-interval zal zo gelijk mogelijk zijn (max. één
wedstrijd verschil). 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). Men dient bij het verschuiven van eventuele
wedstrijden met bovenstaande goed rekening te houden.
In de mid-interval mogen absoluut geen wedstrijden worden gespeeld.

2.4. De dagompetitie naast de avondcompetitie
Bij het begin van het vorige seizoen zijn we gestart met een dagcompetitie.
Dit willen we continueren.
- Er is maar één klasse, dat geldt zowel voor het libre als het driebanden
- In de libre-competitie speelt men libre of bandstoten (hogere spelers)
- Een team speelt met 3 personen (max. 8 spelers in een team)
- Speelt men libre hoger dan 6,5 gemiddeld, dan mag men bandstoten
- Speelt men libre hoger dan 15,0 gemiddeld, dan moet men bandstoten
- We hebben minimaal 6 teams nodig om een dagcompetitie te starten
2.5. Competitiepuntensysteem wijzigen in de C1
In het vorige seizoen zijn we in de C1 gestart met het partijpuntensysteem, dat
willen we voortzetten:
- 2 punten voor een gewonnen partij
- 1 punt bij een gelijkspel
- 1 bonuspunt voor het team met het hoogste carambolepercentage
2.6. Competitie indeling (libre C1 en C2)
In onderstaande tabel, gekopieerd uit het Wedstrijdreglement Landscompetitie, is
de klasseindeling weergegeven. In de tabel is niet weergegeven wat de voorwaarden
zijn waaraan een C1 team moet voldoen betreffende het opstellen van spelers uit de
diverse spelsoorten (libre kleine hoek, libre grote hoek, kader en bandstoten). Voor
deze informatie dient men het wedstrijdreglement te raadplegen. De tekst in de
tabel achter C1 ‘zie onder deze tabel’ verwijst hiernaar.

Bij de opgave van teams dient men de volgende regels in acht te nemen:
- Een team waarvan alle spelers in de categorie libre tussen 2,00 en 7,00
gemiddeld vallen, meldt zich aan voor de C2.

- Een team waarvan één speler met een libre gemiddelde tussen de 7,00 en 11,00
gem. speelt, meldt zich aan voor de C1 (wordt onder voorbehoud geaccepteerd).
- Een team dat niet in de C2 mag uitkomen omdat meerdere spelers boven de 7,00
gemiddeld libre spelen en/of er spelers zijn opgenomen boven de 11,00
gemiddeld libre, meldt zich aan voor de C1. Zie ook de het Wedstrijdreglement
Landscompetitie voor de verdere beperkingen waaraan teams moeten voldoen
in de C1.
- Het districtsbestuur (wedstrijdleiding) beziet de aanmeldingen en zal indien
nodig met teams gaan schuiven om een evenwichtige indeling te krijgen.
2.7. Alleen bonuspunten verkrijgen bij het spelen boven de klasse- ondergrens
Bij het begin van het vorige seizoen (2020-2021) zijn we begonnen met deze regel en
dat willen we continueren. Een speler met een gemiddelde onder de ondergrens van
de klasse waarin men gaat spelen wordt bij het begin van de competitie naar de
ondergrens van de betreffende klasse verhoogd. Zodoende kan men alleen
bonuspunten verdienen als men boven de klasse-ondergrens speelt.
- Bijv. een speler met een gemiddelde van 1,80 gaat spelen in de C2 (ondergrens
2,00). Het gemiddelde van deze speler wordt vastgelegd op 2,00.
- Hetzelfde geldt voor een speler in de B1 die de ondergrens van 0,440 niet haalt
(bijv. gem. 0,335). Van deze speler wordt het gemiddelde vastgelegd op 0,440.
2.8. Teamopgaves indienen vóór 16 juni
De secretaris van de vereniging dient alle teams vóór 16 juni 2020 te hebben
aangemeld. Het is niet duidelijk of dat kan in BiljartProf. Hierover krijgt men nader
bericht. Het is ook mogelijk om de teamsamenstellingen per mail door te geven aan
de competitieleider competitie@knbb-kempenland.nl De volgende gegevens dient
men hierbij te vermelden: naam, bondnummer en of het een vaste speler,
reservespeler of nieuwe speler betreft. Eveneens dient men te vermelden: de
teamnaam, de teamleider, de vaste speeldag en de naam van speellocatie.

3. Wijzigingen en wijzigingsvoorstellen in de PK’s
3.1. Aanvangsgemiddelde seizoen 2021-2022
Het PK-aanvangsgemiddelde van het nieuwe seizoen is het gemiddelde bepaald aan
de hand van de actuele situatie. Dit betekent dat spelers die in het seizoen 20202021 voorrondes en finales hebben gespeeld, hun gemiddelde volgens de
reglementen meenemen naar het nieuwe seizoen 2021-2022. Spelers die in dat
seizoen geen voorwedstrijden of finales hebben gespeeld blijven op hetzelfde
startgemiddelde staan als van het seizoen 2020-2021.

3.2. Ervaringen in het eerste jaar met het PK- intervalsysteem
De evaluatie van het intervalsysteem volgt aan het einde van het seizoen 2021-2022.
3.3. Een aanpassing van het PK- intervalsysteem (ingegaan in seizoen 2020-2021)
Ranking in voorronden: 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 gemiddelde
aan een speler is toegekend.
Eindstand na een eindstrijd (finale) met intervallen
1. Partijpunten.
2. Percentage gemiddelde
3. Laagst aantal gebruikte beurten.
Eindstand na een eindstrijd (finale) met vaste aantallen (ongewijzigd)
1. Partijpunten.
2. Gespeeld gemiddelde (afgerond op 3 decimalen)
3. Particulier gemiddelde.
3.4. Ingediende wijzigingsvoorstellen bij de KNBB
Wij (bestuur KNBB District Kempenland) hebben bij de KNBB de volgende
wijzigingsvoorstellen voor PK- wedstrijden na de proefperiode ingediend:
- Bij alle spelsoorten in de Hoofdklasse een vast aantal caramboles en een
maximaal aantal beurten toepassen
• Hkl. Libre Klein (LKH): aantal caramboles 160 en max. beurten 25
• Hkl. Driebanden Klein (DKH): aantal caramboles 47 en max. beurten 60
• Hkl. Bandstoten Klein (BKH): aantal caramboles 75 en max. beurten 30
• OGkl. Driebanden groot (DGO): aantal caramboles 27 en max. beurten 60
- LK 1e kl.: max. aantal beurten 25
- DK 1e kl.: gemiddelde optrekken tot 0,800 en max. beurten 60
- DK 2e kl.: gemiddelde optrekken tot 0,400 en max. beurten 60
- DK 3e kl.: max. aantal beurten (60)
- Daar waar van een maximaal aantal beurten wordt gesproken, dat landelijk gaan
toepassen in alle voorwedstrijden en finalewedstrijden; één lijn trekken.
3.5. Het aantal partijen in voorronden
Het aantal partijen in voorronden georganiseerd op districtsniveau is 6. Het aantal
partijen bij district overschrijdende-, gewestelijke- en nationaal voorronden is 4.
3.6. Wedstrijdkalender KNBB District Kempenland
De wedstrijdkalender voor het seizoen 2021-2022 vindt men op de website van
KNBB District Kempenland onder PK / Wedstrijdkalender.

3.7. Inschrijven voor PK’s vóór 16 juni 2021
De secretaris van de vereniging dient alle PK- deelnemers vóór 16 juni 2021 in
BiljartProf te hebben aangemeld. Als aanmelden in Biljartprof niet lukt, dan hoort
men tijdig op welke manier men dient aan te melden. Het is ook mogelijk om de PKaanmelding per mail door te geven aan de wedstrijdleider pk@knbb-kempenland.nl
De volgende gegevens vermelden: naam, bondnummer en spelsoort.

