
Onderstaand vindt u belangrijke informatie en regels inzake de 

Teamcompetitie van het District West Brabant 

A.    Algemeen voorwoord  

B.    Competitie / inschrijven van teams 

C.    Wedstrijdreglement district West Brabant  

     

A. Algemeen voorwoord  

Binnen ons district zijn er twee wedstrijdleiders voor de teamcompetitie. 

Dit zijn de heren Peter van Dongen en Aad Rispens.  

Hebt u vragen betreffende de teamcompetitie dan zijn deze heren te bereiken via 

onderstaande mailadres : 

 wedstrijdleidingcompetitie@knbb-westbrabant.nl 

 U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. 

 B. Competitie 

In het district wordt er competitie gespeeld in het driebanden en libre.  

Binnen het driebanden kennen we de B1 en B2 klasse, binnen het libre hebben we de C1, 

C2, C3 en C4 klasse. 

Bij de B1, B2, C1, C2, C3 klasse wordt er gespeeld met een team van 3 spelers, in de C4 

klasse bestaat een team uit 4 spelers. 

Van de districtssecretaris krijgt u te horen wanneer de inschrijvingen van teams voor het 

nieuwe seizoen binnen moeten zijn. 

Vanaf het seizoen 2020 – 2021 kunnen de secretarissen van de vereniging hun teams zelf 

inschrijven in BiljartPoint. 

Bij het inschrijven van een team mogen maximaal 8 spelers opgegeven worden. Tevens 

dient er duidelijk aangegeven te worden welke spelers reserve zijn. Ook is het belangrijk 

duidelijk op te geven wat de speeldag is en de reserve speeldag. 

Na sluiting van de inschrijvingen zullen de wedstrijdleiders de competitie gaan indelen.  

De competitie start in principe in augustus en loopt tot april. 

Voor de grootte van een poule hanteren wij een maximum van 16 teams, dit levert een 

competitie op van 30 speelrondes. Wordt het aantal van 16 teams overschreden dan zullen 

er meerdere poules gemaakt worden voor de betreffende klasse. In principe worden de 

teams ingedeeld op speelsterkte in een poule. Hiervan kan door de wedstrijdleiders worden 

afgeweken om te voorkomen dat te veel teams van een vereniging in één poule terecht 

komen. Ook kunnen de wedstrijdleiders in overleg met de betreffende vereniging een team in 

een andere dan opgegeven klasse plaatsen om een betere poule indeling te verkrijgen. 

Na het spelen van de poulewedstrijden zullen de nummers 1 uit een poule, indien een klasse 

uit meerdere poules bestaat, spelen om het district kampioenschap. Wanneer een klasse uit 
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2 poules bestaat gebeurt dit door middel van een uit en een thuis wedstrijd en bij 3 of meer 

poules door een finale in een neutrale locatie. 

Uitslagen van de wedstrijden moeten worden ingevoerd en verwerkt in BiljartPoint. De uitslag 

van een wedstrijd dient binnen 48 uur te worden ingevoerd. 

De thuisspelende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag, maar ook de 

uitspelende ploeg mag de uitslag invoeren. 

C. Wedstrijdreglement district West Brabant  

Voor het wedstrijdreglement worden de KNBB-reglementen gehanteerd.  

Voor afwijkingen op dit reglement wordt verwezen naar het districtsreglement 

Voor het moyenne wordt gebruik gemaakt van de tabellen landscompetitie v.a. seizoen 

2017-2018. 

(Deze is te zien en te downloaden op de site.) 

Het bepalen van het moyenne van een speler gebeurt op ieder moment volgens het 

competitie reglement. 

BiljartPoint.nl verwerkt automatisch de meeste moyenne herzieningen. Nieuwe spelers 

worden na 4 partijen automatisch herzien, waarbij (indien een mailadres in de 

ledenadministratie is opgenomen) een mail wordt gestuurd aan de betreffende personen. De 

herziening rond de helft van de competitie gebeurt semiautomatisch door BiljartPoint.nl. Het 

bijgewerkte moyenne wordt automatisch aan de betreffende personen met een geldig 

mailadres verstuurd. 

Als laatste nog een belangrijke regel: 

Hebt u vragen schroom niet en neem tijdig contact op met 1 van de wedstrijdleiders. 

Dit voorkomt een hoop problemen en teleurstellingen. 

We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven en wensen u een prettige en 

plezierige competitie toe. 

De Teamcompetitie-wedstrijdleiders district West-Brabant.  

Peter van Dongen en Aad Rispens 
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